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ЧУДОТО JUMP MATH ПРЕВРЪЩА МАТЕМАТИКАТА
В ЛЮБИМ ПРЕДМЕТ НА ДЕЦАТА
Една нова обучителна система, която повишава
значително успеха на учениците, кара ги да
заобичат ученето и дори спомага за по-добро
разбирателство и намаляване на насилието сред тях
Мария Иванова

Що пък вестник
за образование?

Какво е мнението ви за медийния пазар в
България? Зададох този въпрос на доста
различни хора с всевъзможни професии и
получих също толкова голямо разнообразие от отговори. Традиционните медии продължават, дори в епохата на интернет, да
бъдат важен източник на информация и все
още имат ключово значение за начина, по
който възприемаме света. И въпреки това
малко хора са доволни от начина, по който
те отразяват случващото се около нас.

Стр. 2

http://vihrovenia.bg/

Представете си, че е възможно всички
деца в един клас да заобичат математиката, да имат само високи оценки и
дори тези, които преди са имали предимно двойки, да станат отличници
и да започнат да решават задачи за
собствено удоволствие, без никой да
ги кара насила. Е, това наистина е възможно, благодарение на обучителната
система JUMP Math, която вече се разпространява и у нас.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

http://www.infozone.bg/

Новаторският педагогически метод е
създаден от канадския математик и
драматург Джон Майтън преди повече
от 15 години. Системата работи успешно в Канада, САЩ и Великобритания. У
нас методът се въвежда от Института
за прогресивно образование и по него
се преподава вече четири години.
Само през изминалата учебна година
чрез JUMP Math са се обучавали общо
1300 ученици, а през новата учебна

година се очаква повече от 5000 деца
да изучават математика по новата система. Към момента по системата се
преподава в училища от София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Силистра, Етрополе и други градове във
всички краища на България.
Методът е изключително успешен найвече защото създава у децата вътрешна мотивация за учене и искрен интерес към учебния материал. Благодарение на него всички деца учат с желание и ентусиазъм, развиват нагласи
и умения за задълбочено мислене и
решаване на проблеми и придобиват
увереност в собствените си сили.
КАК СЕ ПРЕПОДАВА
ЧРЕЗ JUMP MATH?
Всеки урок по системата се развива по
схемата: преговор, затвърждаване на
знанията и изучаване на нов материСтр. 2
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Повечето български вестници например
имат средно по четири страници за политика, приблизително толкова за криминални новини, по две страници за икономика и
бизнес, по четири или повече страници за
спорт, както и по няколко за клюки, новини от шоубизнеса и светския живот. Няма
обаче нито един вестник в България, който
да има гарантирано поне по една постоянна страница за образование във всеки свой
брой ... А защо трябва да има ли?

Защото образованието е онази обществена
сфера, от която зависят до голяма степен и
политиката, и икономиката, и честотата на
криминалните новини, и всичко останало.
Начинът, по който се развива образованието днес, определя как ще изглежда обществото ни утре. Дали икономиката ни ще
създава висока добавена стойност, компаниите и специалистите ни ще се ценят по
света и заплатите ще са високи. Или ще бъдем известни предимно като дестинация за
алкохолен туризъм и евтина работна ръка,
а заплатите ни ще продължават да са найниските в Европа.
Защо тогава медиите сякаш не се интересуват от тази важна сфера? Е, не твърдя,
че те си нямат ресорни образователни журналисти, че не отразяват пресконференциите на Министерството на образованието
и науката и не пишат за проблемите в образователната ни система. Липсва обаче
стремежът да се представят позитивните
примери, да се пише за иновативните методи за учене, да се превърне отразяването
на образованието в кауза. Дори седмичните вестници, които иначе развиват много
по-голямо разнообразие от рубрики, нямат
такава за образование. За технологии – да,
за имоти – да, за политика – да, но не и за
тази толкова важна обществена сфера.
В редакцията на Uchi.bg
������������������������
����������������
си зададохме въпроса – как би изглеждал един вестник,
ако в него се пише изцяло за образование, познание, наука, иновации и личностно развитие? И тъй като не успяхме да
си отговорим, решихме да проверим това
на практика.
Резултатът от този експеримент е настоящият пилотен брой на вестник Uchi.bg –
едно напълно безплатно издание, изцяло
посветено на ценностите на образованието
и познанието. Ако се интересувате от живота на звездите, политическите скандали
или информация от престъпния свят, едва
ли ще ги откриете точно в този вестник. За
сметка на това в него ще можете да прочетете за това, как се променя начинът на
обучение през последните години, какви
са новите предизвикателства пред образователната ни система, ще научите интересни новости от света на технологиите,
науката и културата, съвети за личностно
развитие, както и позитивни примери в
сферата на предприемачеството и гражданското общество.
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Е, вестникът е на екрана ви. Ще се радваме
да го прочетете, да си кажете мнението –
какво Ви харесва и най-вече – какво не ви
харесва и може да бъде променено. Особено благодарни ще бъдем, ако го споделите
с приятели, социални кръгове и познати.
Ако смятате, че има смисъл от съществуването на подобно издание, ще бъдем благодарни да го подкрепите.
Александър Александров,
главен редактор на вестник Uchi.bg

„Технологичната медия на България”
www.pixelmedia.bg
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ЧУДОТО JUMP MATH ПРЕВРЪЩА МАТЕМАТИКАТА
В ЛЮБИМ ПРЕДМЕТ НА ДЕЦАТА
От стр. 1

ал. Така прогресът в усвояването на
новия материал следва не определен
график, а разбирането на учениците.
Всеки час учителят проверява дали
те са стигнали до необходимото разбиране. Ако такова няма, обучението
се връща назад. Този подход е важен,
според педагозите на JUMP Math, защото когато има дупки в знанията,
децата сами се отказват от качествено учене. Благодарение на системата
например децата не учат таблицата за
умножение на изуст, а се научат на
методи за пресмятане на резултатите. По този начин, дори и да забравят
решението, те имат алгоритъма, по
който могат да достигнат до нужното
знание. JUMP Math залага на преживяното знание, което не се забравя
лесно от децата. Така учениците разбират материала в дълбочина, уверено изказват и защитават собствените
си хипотези и като резултат повишават успеха си по всички предмети.
ПОВЕЧЕ РАЗБИРАТЕЛСТВО
В КЛАС
Съществен момент при работата с
JUMP Math са уменията за взаимопомощ, които децата развиват. Учейки
се от собствените си грешки, те започват да подхождат конструктивно и към
гледните точки на другите, което формира у тях нагласи на доверие и ненасилие в отношенията помежду им. За
разлика от традиционните обучителни подходи, JUMP Math отрича насилствения метод, при който децата са
заставени да учат. Въпреки това, без
домашни и оценки, те учат два пъти
повече и изпитват радост от собствените си постижения. Въпреки че
JUMP Math не поощрява конкурентния
принцип между децата, те проявяват
любопитство и гледат на състезанията като на лично предизвикателство,
с което имат увереност и способности
да се справят.
РАВНИ ШАНСОВЕ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
JUMP Math е инструмент за успешна
интеграция на изоставащи деца и
на деца със специални образователни потребности. Това е така, защото материалът, който се преподава,
е еднакво труден за всички и дава
възможност на децата да се развиват
еднакво. „JUMP Math събужда живец
у децата. Учителите, които избират
да работят с него, търсят начини да
постигнат точно това - действие и

удовлетворение от деня” – обяснява
началният учител Наталия Димитрова, която преподава по метода. По
думите й JUMP Math променя учениците, но и учителите, които найпосле изпитват удовлетворение от
собствената си работа. Тя споделя
още, че методът работи еднакво добре с бързи и с бавни деца. Внедрителят на метода у нас Явор Джонев,
който е основател на Института за
прогресивно образование, разказва,
че дори най-трудните концепции се
учат лесно, защото се обясняват на
малки стъпки и непрекъснато се надграждат с предизвикателни упражнения. По думите му всички JUMP ученици завършват учебната година с
много добри резултати - децата със
затруднения достигат общото ниво на
класа, а бързите деца заемат водещи
места на някои състезания, без никаква специална подготовка.
КАКВО ПРЕДСТОИ?
До момента общо 70 преподаватели
от 23 български града преподават
по иновативния метод. Очакванията
на Института за прогресивно образование са над 300 нови учители да
бъдат обучени по системата и поне
половината да започнат да работят
през новата учебна година. Желаещите да преподават JUMP Math преминават през специализирано обучение през лятото, което се провежда в
градовете Габрово, Хасково, Бургас
и Варна. Учителите имат възможност
да се включат и в един от четирите
учебни цикъла, които се провеждат
чрез интернет семинари. Тренингите
са напълно безплатни и се провежда в
удобно за тях време, което прави възможно към системата да се присъединят преподаватели от всяка точка на
страната. Освен специализирано обучение и учебни помагала с инструкции, учителите на JUMP Math получават подкрепа от специалистите в Института за прогресивно образование
и признание за своята дейност. Нещо
повече – педагозите, които избират
този метод, изпитват удовлетворение
от работата си и гордост от постигнатите резултати на учениците си.
САМО МАТЕМАТИКА ЛИ?
Педагогиката на JUMP Math е универсална и може да се прилага при
обучението по други образователни
предмети. В тази посока са насочени
и усилията на специалистите, популяризиращи метода. Работи се по внедряването му в часовете по „Литерату-

ра“, „Човек и природа“ и други предмети. Методиката в България обхваща
учебното съдържание от 1-ви до 7-ми
клас. Повсеместното й внедряване в
училищата е гаранция, че в края на
седми клас, децата няма да се страхуват от матурите, убедени са педагозите, работещи с JUMP Math.
Освен увеличаване броя на учителите, преподаващи по метода и внедряването му в различни учебни предмети, Институтът за прогресивно образование си поставя друга важна задача
- през следващата учебна година да
бъде проведено сравнително изследване на класове, които учат по JUMP
Math и съпоставими класове, учещи
по традиционните методи. За целта
се планира организирането на професионален екип от представители
на университети, институти на БАН и
звеното за измерване на качеството
но образованието към МОН. При положителни резултати от специализираното изследване на JUMP Math спрямо
традиционните методи на преподаване, от общността ще настояват за промени в държавната политика, които
да улеснят въвеждането на метода по
други учебни дисциплини и да разрешат проблеми като поемане на разходите за преквалификация на учители, по-бързото одобрение на всички
учебните помагала, повсеместното
внедряване на метода във всички училища в България и др.
Преквалификацията на учителите е
напълно във възможностите на държавата, убеден е Явор Джонев, който
подчертава, че е важно JUMP Math да
се изучава във всяко училище, защото методът развива у децата увереност и способности за справяне с
каквито и да е проблеми. „Педагогиката на JUMP Math осигурява това да учим децата си да бъдат успешни
граждани на държавата. Ако искаме
България да се развива като просперираща и демократична държава,
да имаме истинска демокрация с активно гражданско общество, трябва
да осигурим отлично образование за
всички деца, а JUMP Math е инструмент за това”, разказва Джонев като
подчертава, че JUMP Math е един успешен граждански проект, който търси не финансова печалба, а обществения интерес. „Всички български
деца и учители трябва да имат възможност да изпитат радостта от математиката и дългосрочните ползи от
уверени умения за качествено мислене, решаване на проблеми и работа в
екип” – убеден е той.
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БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ СЕ ОБУЧАВАТ
ЗА АСТРОНАВТИ В ЛАГЕР НА NASA В ИЗМИР
Само през тази година 86 деца
са преминали през програмата
и са се докоснали до неща като
симулатори на безтегловност,
моделиране на ракети и
симулирано изстрелване на
космическа совалка
Екип на Учи.бг

През последните години космическите изследвания се налагат като
една от най-динамичните и найперспективните научни сфери, която генерира сериозни иновации и
добавена стойност за държавите,
ангажирани с нея. България има
своите традиции в този сегмент чрез
Българската академия на науките,
в чиито институти са създадени не
един и два апарата, използвани в
някои от най-значимите мисии на
човечеството в космоса. А след скорошното решение на правителството страната ни да стане пълноправен
член на Европейската космическа
агенция перспективите пред развитието на космическите технологии
и изследвания у нас се разширяват
значително. Налага се въпросът: ще
има ли България специалисти, които да работят в този толкова перспективен научен сектор? Истина е,
че почти всяко дете иска да стане
космонавт, но от тази детска мечта,
до развитието на съответните специалисти, които имат необходимите
знания и умения в областта
ЗЕЕ СВОЕОБРАЗНА
ЧЕРНА ДУПКА.
Едно възможно решение на този
проблем ни предлагат от Центъра за
творческо обучение – неправителствена организация, която развива
широк спектър от образователни
инициативи. Вече десет години центърът е национален координатор
за България на SpaceCamp Turkey
– институция за обучение по космически технологии, намираща се
в гр. Измир, Турция, създадена по
модел на NASA през 2000 г. от Кая
Тунджар и съпругата му Мери Милс
Тунджар. В света има едва три подобни центъра, като в Европа и съседните държави SpaceCamp Turkey
e единственият, функциониращ такъв учебно - тренировъчен лагер.
Програмите в него са адаптирани
за деца и младежи на възраст от 9
до 15 години, с интереси в областта
на астрономията, физиката, математиката, технологиите, биологията и

други науки. Космическият център
провежда едноседмични обучителни програми всяка година от април
до септември, като от основаването
му до момента през него са преминали над 15 000 участника.
Като български партньор Центърът за творческо обучение изпраща
всяка година български участници и
отбори от цялата страна, които преминават през специално обучение в
Измир, включващо неща като
СИМУЛИРАНО ИЗСТРЕЛВАНЕ
НА СОВАЛКА, СИМУЛАТОР
НА БЕЗТЕГЛОВНОСТ
и др. До 2013 година в програмите
на Space Camp Turkey са взели участие повече от 450 деца и младежи
от България. Само през тази година
пък техният брой е бил 86, избрани
от над 300 кандидатствали младежи
от цялата страна. Всички участници
са били на възраст от 9 до 16 години. Те са разпределени на четири
групи, които са били в космическия
център в Измир през различни едноседмични периоди през лятото.
Любопитно е, че в последната група,
обучавала се между 10 и 16 август
2014 г. има и един медалист. Това
е Георги - Феликс Дейвид Етъридж,
ученик в ЧОУ „Света София“. Неговата награда е медал за „Взимане на
решения – The right stuff“. При повече от 150 участника от различни
държави Space Camp награждава
само с два индивидуални медала годишно. Това е
ВТОРИЯТ МЕДАЛ ЗА
БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИК
през годината, след постижението
на Ивайло Янев, ученик в 6 клас
от гр. Пловдив. През тази година

Фондация „Лекови“ е осигурила три
пълни стипендии подкрепяйки трима ученици да се включват в космическото обучение. Самият Център
за творческо обучение е предоставил три стипендии на индивидуални
участници, както и повече от 15 стипендии на партньорски училища, а
общият брой на стипендиите е достигнал 25.
Програмите на космическия център
дават възможност на участниците
да работят с някои от най-новите
технологии и тренажори в областта
на астрономията, роботиката, астро-физиката и биологията. Провеждат се занятия по конструиране на
ракети, управление на космически
совалки, термодинамика и много
други. Участниците обличат астронавтски костюми, тренират на реални тренажори за подготовка на
астронавти, изпробват движенията
в симулирана безтегловна среда,
упражняват се в предната палуба на
реплика на совалка и т.н.
Програмата се провежда изцяло на
английски език от специално подготвени треньори и специалисти,
а след преминаване й участниците
получават сертификати, които са
високо ценени в голям брой училища и университети по света. Това
увеличава значително перспективите пред завършилите, които освен
ценни познания в сферата на космическите технологии натрупват и
редица други полезни умения като
способност за работа в международни екипи, за бързо взимане на решения, освобождаване от стереотипите, креативност и възможност за
справяне с нестандартни ситуации.
Качества, които ще им бъдат особено полезни в перспектива, независимо дали в космоса или тук – на
земята.
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Образованието ни постепенно започва
да се настройва към изискванията на бизнеса
Твърди асистент Наталия Футекова, преподавател в Университета
за национално и световно стопанство (УНСС) пред читателите на Вестник Uchi.bg
Една от най-често срещаните критики към българските университети през последните години е, че
до голяма степен те не подготвят специалисти в
синхрон с нуждите на икономиката ни. Пазарът
изпитва все по-голяма липса на програмисти, телекомуникационни специалисти и инженери като
цяло, докато стотици студенти годишно завършват
университетите в редица други специалности и
започват да работят като сервитьори и продавачи
или изобщо не успяват да си намерят работа. Безработицата е голяма, а в същото време определени сектори изпитват все по-сериозен недостиг на
кадри, въпреки високите заплати, които предлагат. По тези и други въпроси проведохме разговор с Наталия Футекова. Като асистент в УНСС и
съдружник на софтуерната компания ERP.BG тя е
човек, който вижда ежедневно и двете гледни точки. И вероятно за това вече е успяла да създаде и
едни от първите пълноценни партньорски инициативи между бизнеса и образованието.
- СПОРЕД ТЕБ В КАКВА СТЕПЕН
ОБРАЗОВАНИЕТО ИЗОСТАВА
ОТ РЕАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА БИЗНЕСА?
Наталия Футекова: Много неща се промениха в
българските университети през последните години в положителна насока и този процес ще продължава в бъдеще като висшето образование ще
се отваря все повече към изискванията на бизнеса. Въпреки това някои икономически сектори се
развиват толкова динамично, че за образователната система е трудно да отговори на тази динамика и да актуализира програмите си толкова бързо.
Един такъв типичен сектор са информационните
технологии. И в случая не става въпрос само за
технологичните специалности, чиито програми
трябва да отразят навлизането на нови езици и
платформи за програмиране, нови стандарти и
концепции. Много други специалности – икономически, юридически и т.н., които не подготвят ИТ
специалисти, също трябва да включат в обучението си редица технологични нововъведения.
- КАКВИ НОВОВЪВЕДЕНИЯ?
Наталия Футекова: Днес икономиката ни се променя с изключително бързи темпове. Ако например
до преди десет години наличието на ERP (Enterprise
Resource Planning – планиране на фирмените ресурси) системи беше рядкост в българските предприятия, то днес повечето производствени, дистрибуторски или финансови компании имат такива
софтуерни решения. Постепенно навлизат редица
други класове бизнес софтуер като CRM (Customer
Relationship Management – управление на отношенията с клиентите), BI (Business Intelligence
– бизнес анализи), PM (Project Management – управление на проекти) и др. Тези иновации не са
някаква прищявка или лукс. Те определят дали
едно предприятие ще бъде конкурентоспособно в
бъдеще както в България, така и на международ-

ните пазари и все повече мениджъри осъзнават
тяхното значение. Затова ще става все по-важно,
дали днешните студенти и бъдещи служители ще
са подготвени да работят с такива софтуерни системи, или няма да са чували за тях, когато започнат работа в дадено предприятие. Според мен е
от критична важност университетите да въведат
обучение в тази област, особено в специалностите, свързани с икономика, счетоводство, мениджмънт, маркетинг, право и др.
- ВИЕ КАКВИ ИНИЦИАТИВИ
ИМАТЕ В ТАЗИ НАСОКА?
Наталия Футекова: В рамките на УНСС организираме успешно партньорство с няколко водещи
български компании от бизнес софтуерния сегмент. Техни представители провеждат лекции
пред студентите ни, което позволява на последните да се докоснат до разнообразни типове бизнес
софтуер и да се запознаят с техните предимства и
недостатъци. С екипа на ERP.BG, която е един от
малкото български разработчици на ERP системи
от няколко години развиваме партньорски програми с редица български университети – УНСС,
Технически Университет – София, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов и Висшето
транспортно училище “Тодор Каблешков”. Фирмата предоставя на учебните институции безплатни
софтуерни лицензи и лектори, както и учебни материали в сферата на бизнес софтуера. През програмите ни вече са преминали стотици студенти,
които са много по-добре подготвени за работа със
съвременни системи за управление на бизнеса.
Убедена съм, че подобни партньорства и в други
икономически сегменти са правилната посока и
постепенно те ще доведат до създаването на една
по-отворена към изискванията на обществото ни
образователна система.
СУПЕРХОСТИНГ.БГ С ПОДАРЪК ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ.BG.
Кампанията УЧЕНИЦИ.
bg е насочена към
вас - учениците и
учителите, които
искате да се развивате
в областта на WEB
и IT технологиите.
Ако сте ученик или
учител и искате
да се възползвате
от безплатен, но
качествен и надежден
хостинг за проекта,
който разработвате,
е необходимо
училището, в което
учите (преподавате),
да се регистрира в програмата.
Ако ти трябва още нещо - uchenici.bg.
http://www.superhosting.bg/
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МЛАДИТЕ
БЪЛГАРИ
ТРЯБВА ДА
ПРЕСЛЕДВАТ
МЕЧТИТЕ СИ
ДОКРАЙ
Твърдят олимпийските
ни медалисти по физика
Ангел Шерлетов и
Станислав Щерев
пред Вестник Uchi.bg

Талант

ПО ФИЗИКА. РАЗКАЖЕТЕ
КАКВИ СА ВПЕЧАТЛЕНИЯТА
ВИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО?

Ангел Шерлетов и Станислав Щерев са български олимпийски медалисти, участници в тазгодишната 45-та Международната олимпиада по физика, която се проведе в
град Астана, Казахстан. В олимпиадата, в която участваха 380 състезатели от 86 държави, България
зае четвърто място сред страните
от Европейския съюз като общото
представяне на отбора ни е найдоброто от 18 години насам. Всички представители на Българския
национален олимпийски отбор, с
ръководители доц. Виктор Иванов
и гл. ас. Димо Арнаудов от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
спечелиха медали. Ангел, който е
ученик в професионалната математическа гимназия „Никола Обрешков“ в гр. Казанлък, донесе за
страната ни сребърен медал. Съотборникът му Станислав от математическата гимнация „д-р Петър Берон” във Варна се върна от престижното състезание с бронзов.
С ентусиазъм и чувство за хумор младите таланти разказват
пред читателите ни за птуването
и представянето си на олимпиадата, обясняват интереса си към
физиката, споделят и своите планове за бъдещето:

СТАНИСЛАВ ЩЕРЕВ: Впечатлен и
очарован съм от организацията
и провеждането на олимпиадата
в Казахстан. Тази година темата
беше много сложна. Задачите от
теоретичната част бяха с много
подусловия, а експериментът изискваше множество измервания.
АНГЕЛ ШЕРЛЕТОВ: Олимпиадата
остави доста впечатления в мен.
Най-много ме впечатлиха организацията и големият брой страни,
които участват в нея. Участниците
бяха изключително разнообразни
- един правеше шеги за натрий и
калий, друг непрекъснато пееше
(жалко, че не му се отдаваше), а
трети беше отишъл просто на екскурзия. Задачите, които дадоха,
бяха доста трудни, но две от тях
бяха и доста интересни. Астана е
един забележителен град, който е
много модерен, а най-интересното за него е, че по-голямата част
от сградите са построени след
1997 г., когато градът е станал
столица.

- ВРЪЩАТЕ СЕ С ДВА
СРЕБЪРНИ И ТРИ БРОНЗОВИ
МЕДАЛА ОТ ОЛИМПИАДАТА

СТАНИСЛАВ ЩЕРЕВ: Основната ми подготовка съм получил
от училище и най-вече от лагер-

- КАК СЕ ПОДГОТВЯТЕ
ПРЕДИ ОЛИМПИАДА?
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школите на г-н Теодосий Теодосиев. Двуседмичната подготовка
преди състезанието, организирана от Министерството на образованието и науката с преподаватели от Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, също допринесе за успеха ни. Благодарение
на целогодишната ми самоподготовка, се научих да прилагам получените знания.
АНГЕЛ ШЕРЛЕТОВ: Преди състезание често си вземам една седмица,
в която не правя абсолютно нищо.
- КОЛКО НАГРАДИ СТЕ
СПЕЧЕЛИЛИ ДО МОМЕНТА
И КОЙ Е УСПЕХЪТ, С КОЙТО
СЕ ГОРДЕЕТЕ НАЙ-МНОГО?
СТАНИСЛАВ ЩЕРЕВ: От пет години съм състезател по физика
и имам спечелени златни и сребърни медали от национални
състезания. Преди две години
спечелих бронзов медал от състезанието по природни науки на
ЕС в Литва. Най-големият ми успех е бронзовият медал от Международната олимпиада по физика в Казахстан.
АНГЕЛ ШЕРЛЕТОВ: Международната олимпиада по физика ми
беше третото международно състезание и сребърният медал от

него е успехът, с който се гордея
най-много. Също така имам и много успехи на национално ниво.
- ЗАЩО СЕ НАСОЧИХТЕ
КЪМ ФИЗИКАТА?
СТАНИСЛАВ ЩЕРЕВ: Когато започнах да изучавам физика в седми
клас, установих че тази наука ми
е интересна и чрез нея мога да си
обясня природните явления. Същата тази година отидох за първи
път на школата на Теодосий Теодосиев, което усили желанието
ми да се занимавам с физика.
АНГЕЛ ШЕРЛЕТОВ: Защото винаги
ми е било интересно как работят
нещата.
- КЪДЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ
ОБРАЗОВАНИЕТО СИ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ В ЧУЖБИНА?
СТАНИСЛАВ ЩЕРЕВ: Тази година
съм 12 клас и съм решил да кандидатствам в САЩ и Англия.
АНГЕЛ ШЕРЛЕТОВ: Все още не
знам, но не смятам да е в България.
- ЧУВСТВАТЕ ЛИ СЕ ОЦЕНЕНИ
У НАС И ЩЕ ОСТАНЕТЕ ЛИ
ДА РАБОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ?
СТАНИСЛАВ ЩЕРЕВ: Смятам, че е
необходимо да се обърне много

по-голямо внимание на образованието. Допълнителното финансиране би допринесло за нашата
пълноценна подготовка, което ще
ни помогне да имаме още по-големи успехи на международните
състезания. Смятам да се развивам в областта на физиката и инженерството, за което най-добра
реализация има в чужбина.
АНГЕЛ ШЕРЛЕТОВ: Не смятам, че
съм направил нещо, за да бъда
оценяван. Колкото до втората част
от въпроса, все още е много рано
да мисля къде ще работя при положение, че не знам къде ще уча.
- КАКВО ЩЕ ПОСЪВЕТВАТЕ
ТАЛАНТЛИВИТЕ МЛАДИ
ХОРА КАТО ВАС, КОИТО ИСКАТ
ДА ПОСТИГНАТ НЕЩО
ЗНАЧИМО В ЖИВОТА СИ?
СТАНИСЛАВ ЩЕРЕВ: Най-важното
според мен е да преследват мечтите си докрай. Бих ги посъветвал
да се развиват в областта, която
им е интересна, а големите успехи ще постигнат с много труд.
АНГЕЛ ШЕРЛЕТОВ: Най-важното
е да следват мечтите си и да не
се отказват, а останалото идва от
само себе си.
Въпросите зададе Мария Иванова
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БЪЛГАРСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕТОД

СУГЕСТОПЕДИЯ

ПРЕВРЪЩА УЧЕНЕТО В ЗАБАВЛЕНИЕ
Мария Иванова

Вероятно малцина знаят, че един
от най-ефективните образователни
методи, признат по целия свят, е
измислен от българин. Той се нарича сугестопедия и е открит от
българския учен проф. д-р Георги Лозанов през 60-те години на
20-ти век. Още тогава комисия на
ЮНЕСКО констатира резултатите
от обучението, обявява го за найиновативния начин за учене и препоръчва разпространението му по
целия свят. Въпреки че още с откриването си е световно признат,
у нас методът е забранен по време
на комунистическия режим. Резултатите от него обаче са впечатляващи и през последните години
интересът към сугестопедични центрове и школи се възражда. Днес в
страната има активни центрове по
класическа сугестопедия в градовете София, Пловдив, Велико Търново и Варна.

отпуска и общува свободно”, разказва Мария Дерменджиева, основател и управител на центъра.
„Сугестопедията е педагогическа
система, в която се обръща внимание на цялостната личност с
нейните интелектуални, емоционални, интуитивни и физиологични особености. Тя е път към безопасното разкриване на потенциала
в човека”, обяснява обучителят на
преподаватели сугестопеди Ванина Бодурова, която е управител
на Фондация “Прoфесор Доктор
Георги Лозанов и професор Доктор Евелина Гатева”. От разказа на
най-близкия последовател на д-р

натиск и команда, в атмосфера на
радост и ненапрегнатост. „Сугестопедията оформя един оптимистичен поглед към живота, повишава
културата, лекува и предпазва от
психотравми”, допълва Ванина Бодурова.
“Занимавам се с преподаване на
английски от 10 години. Откакто
открих сугестопедията преди четири години използвам само нея
и се чувствам много вдъхновена.
Този метод разкрива мозъчни резерви двупосочно и при курсистите и при преподавателя”, споделя
Деница Александрова, създател
на Музикална и Театрална Къща

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА УЧИМ
С УСМИВКА, БЕЗ СТРЕС
И НАТОВАРВАНЕ?
Възможно ли е да запомняме в пъти
по-бързо и да открием у нас способности, неподозирани до сега?
Надникнахме в учебните зали на
пет български сугестопедични центъра, за да разберем отговорите на
тези въпроси.
Центърът за класическа сугестопедия “Вихровения” е един от първите учебни центрове в София,
предлагащи обучения за деца и
възрастни чрез иновативния метод
на д-р Лозанов. Целогодишната сугестопедична занималня на центъра стимулира детския интерес към
ученето, а уникалната целодневна
еко занималня осигурява на децата
приключения на открито през лятото. От есента във “Вихровения”
започват сугестопедични курсове
за възрастни по гръцки и руски
език, гарантиращи усвояването на
основната лексика за 5 седмици.
„Сугестопедията променя всеки, до
когото се докосне. Само след месец в сугестопедичната занималня
отегченото от учебния процес дете
се разгръща и вдъхновява, а умореният от безкрайните си опити
да научи чужд език възрастен – се

Лозанов научаваме, че сугестопедичното обучение постига
ОТ 3 ДО 5 ПЪТИ ПО-ДОБРО
УСВОЯВАНЕ
НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ,
без домашна работа, без умора и
с ефект на почивка. Смекчават се
агресивните тенденции като се използват по най-пълноценен начин
възможностите на естетично подредената среда и класическото изкуство. По този начин ограмотяването на децата става неусетно, без

на езиците “ДАРПЛЕЙ” в гр. Велико Търново. Обучителният център,
който е създаден през 2012 г., провежда обучения по английски език
за възрастни чрез метода на проф.
Лозанов. “Интересът към сугестопедията расте, а нуждата е голяма.
Методът се възражда в наши дни,
защото проф. Лозанов през последните години от живота си помогна
да бъдат обучени много млади преподаватели. Учреди се фондация
на негово име и това на проф. д-р
Евелина Гатева. Тя продължава да
обучава преподаватели”, допълва
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Деница Александрова.
„УЧЕНЕТО С ПРЕЖИВЯВАНЕ
най-много липсва на съвременната образователна система, защото
всички знаем, че емоционалната
памет е една от най-силните при човека”, такова е мнението на Елена
Стойчева, сугестопедагог и основател на обучителен Център ЗаЕДНО.
Центърът е създаден през януари
2014 г в гр. Пловдив и предлага
сугестопедични курсове за възрастни по английски език, рисувателни ателиета и работилници, а в
близкото бъдеще и курсове по английски за деца. Сертифицираният
сугестопедагог по английски език
обяснява, че чрез метода на сугестопедията новият материал не се
преподава като отделен фрагмент,
а знанията се предават в своята
цялостност и хомогенност. „В този
интерактивен свят, сугестопедията
се явява като връщане към истинското общуване лице в лице, към

нови таланти в тях, нови реакции и
те наистина преодоляват езиковата си бариера с лекота”, споделя с
вълнение преподавателката.
Тя разказва още, че сугестопедичният курс не само премахва с лекота езиковата бариера, а има силно
психотерапевтичен ефект. Класическата музика, която е включена
в обучението спомага за синхронизирането на двете мозъчни полукълба и улеснява възприемането
на нова информация. Освен нея се
използва
ОГРОМЕН НАБОР ОТ
СТИМУЛИ
И ПРЕЖИВЯВАНИЯ

ИГРАТА КАТО НАЧИН
ЗА УЧЕНЕ,

като танци, игри, импровизации,
сценки и др., които дават възможност на учещите да се чувстват естествени и свободни по време на
обучителния процес. „Освен образователната страна на метода, човек
усеща радост, вдъхновение и много
положителни емоции, които въздействат на целия живот на обучаваните”, убедена е Елена Стойчева.

към стойностната музика и изкуство и към нас самите”, посочва
Елена Стойчева. От нея разбираме,
че ежедневието на сугестопедагога се върти около вдъхновението.
Основната му задача е курсистите
да почувстват по такъв начин стимулите от литературата, музиката
и историята, че да се създаде екип
и позитивно преживяване. „Вълнуващото е, че по време на сугестопедичния курс, учещите виждат
себе си в нова светлина, избират
своя нова биография - професия,
националност, живот и реагират
на нови стимули, които отключват

„В сугестопедията се обръща внимание не само на какво и колко се
преподава, а на това как се преподава”, подчертава Вяра Николова,
директор на Център за образование, езици и класическа сугестопедия “МАТЕРИКА”, който единствен
подготвя за кандидатстване с математика, български език и литература след 7-ми клас. Тя определя
сугестопедията като един от найхуманните методи на обучение,
тъй като създава възможност за
равнопоставено участие на преподавател и обучаеми. Директорът на
варненския сугестопедичен център
обяснява предимствата на метода

така: „За разлика от стандартните
учебници по математика, където
материалът е накъсан на малки части, които се преподават в някаква
последователност, без обаче да се
даде цялата картина, при нас първо са дава цялостен поглед в една
глобална тема. Това става чрез
една математическа приказка или
История за Старата земя Египет,
където умело са вплетени всички
нови урочни единици и ново знание, което е залегнало в учебника.
Така учениците получават представа за взаимната връзка между
всички уроци в тази глобална тема,
но по един интересен и нестандартен начин, близо до тях”. След това
в продължение на определен брой
часове се правят разработки върху
материала от историята, но навлизайки в дълбочина и решавайки
много задачи, които също са част
от една игра, в синхрон с историята. Така следвайки условията на
играта и предизвикателствата по
пътя си, децата решават необходимото количество задачи, а често и
много повече от това.
Вяра Николова подчертава, че обръщението на сугестопедагога към
обучаващите не е „искам”, както
често се случва в училище, а „Бихте ли ми помогнали да...?”, „Искате
ли да...?” и т.н. По този начин ученици и преподавател стават екип и
заедно решават задачи. „Ученето
престава да е бавен и мъчителен
процес, ако се основава на принципите на сугестопедията, тъй като
МЕТОДЪТ ПРЕМАХВА
ПРИТЕСНЕНИЯТА ОТ ПРОВАЛ
или допусната грешка. Обучението с него винаги е съпроводено с
ефект на почивка и много смях”,
обобщава Вяра Николова.
Днес в България има десетки центрове, в които чрез метода на сугестопедията се изучават чужди езици,
математика, български език и литература, и редица други специализирани курсове за деца и възрастни.
Методът е национално и световно
богатство, убедени са сугестопедагози и обучаващи се. Той обаче все
още не се прилага масово в държавните училища и в университетите.
„За по-широкото й приложение в
обучителните програми е необходимо да се създадат добре подготвени
преподаватели, учебниците да бъдат преструктурирани и да се въведе естетическа среда и преподаване по законите на сугестопедията”,
обяснява обучителят на преподаватели сугестопеди Ванина Бодурова.
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ПРЕАКСЕЛЕРАТОРЪТ НА START IT SMART УЧИ
МЛАДЕЖИ ДА СТАРТИРАТ БИЗНЕС
До сега от предприемаческата програма са излезли успешни стартиращи фирми за пъзел – стая,
сглобяеми мебели, онлайн борса за стомана и много други интересни проекти
Мария Иванова

Предизвикателствата пред хората, решили да се занимават със
собствен бизнес в България, са
много. Предприемачеството навсякъде по света носи със себе
си рискове и неизвестности, но
и множество възможности за печалба и лично удовлетворение
от реализацията на собствените проекти. И докато у нас все
още преобладава мнението, че
предприемачите са прекалено
комерсиални лица, често успяващи по нечестни начини, в
много страни по света на тази
прослойка се гледа като на хората, които създават иновациите, които ползваме, улесняват
живота ни, създават работни
места и плащат огромния брой
данъци в държавните бюджети.
Истината е, че напоследък все
повече (предимно млади) българи осъзнават ползите от това
да се занимават със собствен
бизнес и се опитват да стартират такива начинания. И много
от тях осъзнават, че им липсват
знания и ценно ноухау за да ги
развиват успешно.
За да отговори на тази необходимост българската предприемаческа организация Start It
Smart вече втора година про-

вежда своята преакселераторска програма, която към момента е единствената подобна
инициатива в България. В рамките на първото издание през
пролетта програмата завършиха
42-ма младежи от 14 стартиращи фирми. В продължение на 10
седмици те преминаха през обучителни сесии и срещи с ментори, запознаха се с инвеститори
и представители на инвестиционни фондове.
ДЕКСТРО ... КАКВО???
Седем приятели и състуденти Александър Грозданов, Ангел
Найденов, Божидара Захариева,
Мариела Левиева, Петър Костов, Светлин Гърбатов и Димитър Петров сформират екипа на
Dextrophobia - един от първите стартъпи, преминали през
програмата на Start It Smart |
Pre-Accelerator. Те са създатели на първата по рода си стая
– логически пъзел, която вече
привлече интереса на хиляди
българи. Проектът представлява физическо помещение, предназначено за отборно забавление чрез решаване на загадки
и главоблъсканици. В преакселераторската програма екипът

на Dextrophobia получава ценни
съвети за проекта си от опитни
ментори и успешни предприемачи. След утвърждаването на
първата стая-пъзел в София,
младежите са готови да реализират и подвижна стая за тийм
билдинги на далечни разстояния. Сред плановете им за бъдещето са откриването на още
една стая в София и развитие на
франчайз във и извън България.
ИНОВАТИВНИ МЕБЕЛИ
Българската стартираща компания Praktrik също e сред първите екипи на преакселераторската програма. Основатели на
проекта за мебели - пъзели,
който вече реализира първите
си продажби у нас, са младите
предприемачи Петър Захаринов
и Делян Спасов. Те започват
работа по иновативните “пъзелизирани мебели” още през
2009 година. В преакселераторската програма на Start It Smart
изчистват концепцията си и
реализират ценни познанства
с ментори и инвеститори. Днес
иновативните продукти могат
да се закупят от фирмения онлайн магазин на Praktrik. Следващата голяма цел на екипа са
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мебелните вериги магазини, където посетителите ще могат да
видят и да изпробват функционалностите на мебелите.
Dextrophobia и Praktrik са само
два от общо 14-те екипа, успешно
завършили
първия
сезон на Start It Smart | PreAccelerator. Днес преакселераторът е единствен по рода си в
Югоизточна Европа с това, че
осъществява
предварителна
подготовка, селекция и обучение на екипи, които след това
имат сериозни шансове да бъдат приети в акселераторски
програми като тези на фондовете LAUNCHub и Eleven.
Освен чрез самата програма,
клубът Start It Smart търси разнообразни други начини да подкрепи участващите екипи и като
цяло да стимулират предприемаческата среда в България.
Неотдавна организацията стартира партньорство с Българската
академия на науките, в рамките
на което стартъпи и академици
заедно ще планират съвместни
концепции за работа. Един от
големите успехи на предприемаческия клуб е създаването
на ключово партньорство със
световната стартъп организация
Startup NEXT. Той е част от бранда UP Global и обединява инициативи като Startup Weekend,
Startup NEXT, Startup Digest и
Startup Education. Като част от
тази мрежа преакселераторът

на Start It Smart ще има достъп до известни по целия свят
лектори и ментори, както и до
знания и материали по предприемачество. Още през втория сезон стартъпите, които участват
в програмата, ще станат видими
за голям брой акселератори и
инвеститори, които са в световната мрежа на Startup NEXT.
„Равносметката за Сезон 1 на
Start It Smart | Pre-Accelerator
показва, че първо предприемаческата екосистема нарастна
с още 40 човека. Второ един
от екипите получи финансиране от инвестиционния фонд
Eleven, а друг участва в Long
Weekend-а на LAUNCHub. Отделно от това два от екипите
сключиха стратегически партньорства с хора от нашата менторска програма. Разбира се имахме и екип, който започна
цялостна трансформация на
проекта, тъй като посоката, по
която вървеше не беше желаната. За финал може би е добре
да споменем и един от най-важните показатели за създаване
на бизнес, а именно продажбите - пет екипа успяха да реализират първите си продажби.
Вярвам, че през следващия
сезон ще има два пъти повече
успешни проекти, излизащи от
програмата - било то, привличайки инвеститори зад гърба
си или директно реализиращи
първите си продажби на локалния пазар или на световната

сцена”, разказва президентът
на Start It Smart Петър Шарков.
Вторият сезон на програмата,
който стартира неотдавна, е с
променен формат. Екипите вече
участват без такса, а вместо
премия за набирането на първа
инвестиция, преакселераторът
ще получи възнаграждение от
3000 лв. при успешно реализирана бизнес идея по време или
12 месеца след приключването
на програмата. Организаторите
планират да надградят обучителната и менторската част на
програмата на база на събраната вече обратна връзка от
участници, ментори и партньори. Ще бъдат добавени нови
обучителни теми и ще се постави акцент върху персоналното
взаимодействие между ментори
и екипи, обясняват от предприемаческата организация.
В новия сезон участват 15 стартъп проекта, някои от които са
в най-иновативните и актуални
технологични сегменти в глобален план - иновативен многоплатформен софтуер за управление на 3D принтери, платформа за мобилни разплащания
в градския транспорт и др. Повече за новите стартъпи можете да прочетете тук. Остава да
видим, дали от преакселераторската програма на Start It Smart
няма да излезе и български технологичен проект с потенциал
да завладее глобалния пазар.
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МУЗЕЙНОТО ПРОСТРАНСТВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ АКТИВНО,
ИЗПЪЛНЕНО СЪС СТИМУЛИ ЗА ИНТЕРЕС И ЗА ПОЗНАНИЕ
Ако музеите като неформални форми на образование, не се използват
в учебния процес, това е загуба в цялостното възприятие за литература и история,
азказва председателят на фондацията Тодор Петев пред Вестник Uchi.bg
Фондация „Моят музей” е учредена през 2013 година. Основната
цел на организацията е да подпомогне музеите в създаването на
образователни и социални програми и по този начин да утвърди активната им роля в социалното пространство като фактор в
образованието и творческото развитие на личността. Председателят на фондацията Тодор Петев разказва, кои са проблемите
и предизвикателствата пред музеите днес, кои са последните
образователни и социални инициативи, реализирани от фондацията и какви проекти й предстоят в бъдеще.
- КАКВА Е МИСИЯТА НА ФОНДАЦИЯТА “МОЯТ МУЗЕЙ”?
ТОДОР ПЕТЕВ: Фондацията е създадена през есента на 2013 г.
като реално започна дейност през ноември. Мисията й е да подпомага музеите в създаването на образователни програми и със
социализирането им. Имаме прекрасни музеи, някои от тях имат
образователни програми, но повечето се нуждаят от значителна
помощ в тази област. Музеите имат значителен образователен
потенциал, който трябва да бъде използван и оптимизиран.
- КАКВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ПРОГРАМИ
РАЗРАБОТВАТЕ С МУЗЕИТЕ В ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ?
ТОДОР ПЕТЕВ: Ще дам два примера. В София работя с четири
музейни институции, а в Пловдив работя с Регионалния исторически музей. Имам 28 стажанти по “Студентски практики”, които
помагат с образователните и социализиращите програми. Те са
студенти от различни специалности от Нов български университет, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и др. Фондацията обучава студенти в
подпомагането с образователните програми, някои от
които се изнасят от студенти.
Мисията й е свързана с дейности извън музеите.
Националният политехнически музей в София прегърна
идеята за създаване на програма, която се казва “Семейни съботи”. Те са възможност
за семейства с деца да посетят
музейните институции в събота. По това време има специално създадена програма, която
е съобразена с особеностите
на музея и е ориентирана към
семейства. Започна се с 10-12
деца, като последните мероприятия привлякоха 50-70 деца с
техните родители. Една от основните идеи на тези мероприятия
е децата да имат директен достъп до артефакти и експериментални модули. Когато става въпрос за значителен брой деца, ако
няма разделна дейност, е невъзможно да бъдат обхванати и привлечени в интерактивна дейност. Предложихме да се създадат
отделни модули с представяне пред публиката и разделянето
й на по-малки групички, където специалисти ще демонстрират
определени неща на децата, така че те да са въвлечени. Друг
успех с Политехническия музей, който ме изненада и зарадва
е, че един от моите стажанти Васил Макаринов, който беше активно въвлечен в образователните програми, до такава степен е

впечатлил уредниците в музея, че му беше предложено уредническо място в края на стажа и той вече работи в музея.
- КАКВИ СА ИНИЦИАТИВИТЕ НА ФОНДАЦИЯТА
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХОРАТА В
НЕРАВНОПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ?
ТОДОР ПЕТЕВ: Като пример за социализираща програма мога
да дам програмите в два дома за хора с умствени увреждания,
които са развити от програмния координатор на фондация “Моят
музей” Адриана Любенова, която е и преподавател по Богословие в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Тя ръководи група от 22 стажанти, с които посещава домовете за хора
с умствени увреждания и извежда хора в пловдивските музеи
като прилага специална музейна програма със занятия в музеен контекст. Това е социализираща програма, повечето от тези
хора не бяха излизали в музей и сме много доволни. Програмата все още е в развитие. 6-7 занятия са проведени на място
в домовете и вече се започва с излизането по музеите. В това
отношение сме много удовлетворени - към всеки човек с увреждания има прикрепен по един човек. Много човечна и смислена
програма за нас е тази програма.
- КАКЪВ Е ПОДХОДЪТ ВИ НА РАБОТА С ДЕТСКА
МУЗЕЙНА ПУБЛИКА?
ТОДОР ПЕТЕВ: Подходът, който използваме, е центриран изцяло върху публиката. Предварително имаме подготвен учебен
план с определени задачи и теми, които трябва да бъдат засегнати. Но как точно ще стане това,
зависи изцяло от публиката. От
това какви асоциации има, какъв опит, на каква възраст е.
Стратегията в нашите програми е да има образователен и
творчески елемент. В образователния елемент се опитваме
да центрираме нещата върху
публиката - задаваме много
въпроси и се опитваме да стимулираме въпроси и интереса
на публиката.
Например занятието в Етнографския музей за Великден беше оповестено като
запознаване с обичаите по
украсяване на яйца и изработване на боядисано яйце. Поканихме 30 петокласници от Костинброд. Разделихме ги на две групи. Занятието беше
структурирано около един централен въпрос: Защо украсяваме
яйца на Великден? Когато започнахме дискусията моментално
започнаха асоциациите. Съвсем бързо стана ясно, че децата макар че идват от едно и също училище имат 3-4 различни начини
на украсяване на яйца. Аз им казах така: музеят, в който се намираме е Етнографският музей, който изучава и популяризира
знанието за тези различни форми на обичая. По този начин, когато водим дискусия, правим обобщение и насочвам вниманието
към следващия голям въпрос. Именно това е ролята на водещия.
Аз не съм учител или екскурзовод, аз структурирам диало-
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га като правя на моменти заключения и насочвам линията на
въпросите. От там насетне главна роля имат децата. Това е
специфичен подход, който се опитвам да проведе фондацията. В този подход съм извършил няколко обучения. Последното беше в Пловдив преди две седмици. На него дойдоха
представители на педагогическия факултет на Пловдивския
университет, учители, музейни специалисти от цялата страна.
Дейността на фондацията е свързана с професионално развитие и запознаване с тези педагогически техники и методики,
които са центрирани върху публиката. От там идва и името
на фондацията „Моят музей” - за всеки човек от публиката,
който идва в музея, ще има програма и начини, по които да
се чувства активно съпричастен към живота на музея, който
е съкровищница на ценности, на важни събития, артефакти и
традиции. Политехническият музей е историческо и практическо място, което има и приложен характер. Музейното пространство трябва да бъде активно, изпълнено със стимули за
интерес и за познание.
- КАКВИ ИНИЦИАТИВИ ВИ ПРЕДСТОЯТ
В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ?
ТОДОР ПЕТЕВ: В момента изчакваме резултатите от един европейски грант, който е свързан с т.нар. „достъпен музей” за хора
с увреждания. Подготвяме друг грант, който ще включи създаването на устойчива мрежа от 6 музея в четири града в страната
- София, Русе, Пловдив и Благоевград. Мрежата ще бъде между
музей, училища и висше учебно заведение. Ролята на фондацията тук е не само да координира, а и да извършва обучение
на стажанти от университета, които след това съвместно със
специалисти от музея, ще изнасят обучителни и образователни
програми за ученици от началното и средното училище. Идеята
е да се обучат хора в тези подходи, така че не само да са от непосредствена полза на музея, а също така след като завършат
университетското си образование да имат разбиране за образователния капацитет на музеите.
За да функционират образователните програми, трябва да се
види как могат да се привлекат публиките - трябва да има сериозен ПР, кои са потенциалните публики, кога става откърмването на интереса към музеите. Проектът се фокусира върху
развиването на конкретните образователни модули предимно
за ученици от 1 до 4 клас. Да се надяваме, че програми като
„Семейна събота” ще променят отношението на публиката към

музеите като активни познавателни пространства, където семейството може да има качествено семейно преживяване.
- КАКВИ ПРОБЛЕМИ СРЕЩАТЕ ПРИ
РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ СИ?
ТОДОР ПЕТЕВ: Проблемите са институционални и личностни.
В България няма специалност по музейна педагогика. Няма и
курсове, в които студентите да се занимават с приложна музейна дейност. Няма литература - има две пособия, но те не са с
конкретни примери и методики, които да се използват в един
практичен процес. Вторият проблем е, че в повечето музеи все
още не съществуват позиции за музейни педагози. В развитите
страни като Русия, Полша и др. в музеите има такива длъжности.
В България се самоограничаваме в тази област. Няма човешки
ресурс, който да се занимава с образователни програми. Ако не
приобщим учениците, които да култивират друго отношение към
историята и традициите, музеите ще продължат да се възприемат като дистанцирани от живота колекции на неща.
Трети проблем е липсата на пера в бюджетите на музеите за
развиване на образователни програми. Един музей, за да бъде
атрактивен и ефективен в образователно отношение, се нуждае от бюджет за тези пера, където да се правят обучителни
семинари, да се развиват нови модули за образователните
програми. Друг специфичен проблем за музеите е, че липсва
разбиране за характера на музейния ПР. Музеят не е просто
колекция, сбирка на най-старите или уникални предмети. Този
подход към ПР-а е старомоден. В наше време се търсят преживяванията на хората. В този нов контекст на дигиталния свят
старомодният ПР малко привлича публиките. ПР-ът на музеите
трябва да е ориентиран към преживяването на публиката, към
специфични групи - ученици, семейства с деца и др. В България липсва рубрика за музеите в медийното пространство.
Когато в съзнанието на широката публика отсъства музеят, съответно се загубва възможността да се привлече у тази публика
интерес към историческото, традиционното и музейното. Ключов проблем е усложненият бюрократичен механизъм, по който
се разрешава на учителите да организират посещения на музеи
в учебно време. Тези неформални форми на образование, ако
не се използват в учебния процес, това е загуба в цялостното
възприятие за литература и история.
Интервю на Мария Иванова
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА,
КОЯТО ЩЕ ФИНАНСИРА НАУЧНИ ПРОЕКТИ,
ПРОМЕНЯЩИ СВЕТА ОКОЛО НАС
Сайтът обединява две от най-впечатляващите концепции за
подкрепа на иновациите – споделеното финансиране и наградите
X Prize за технологични постижения
Александър Александров

Знаете ли, какво е общото между
високата смъртност на деца от огнестрелни оръжия, пренатоварения пътен трафик в египетската
столица Кайро, некачествените
храни по магазините ни и проблемите със съня, поради лоши навици за спане? Всичко това са проблеми, чието решение в момента
се търси чрез кампании в онлайн
платформата HeroX.com. Чудите
се, как един уебсайт може да намери решение на толкова много,
толкова разнообразни и мащабни
предизвикателства? Отговорът е,
че в случая става въпрос не за
какъв да е сайт, а за първия по
рода си проект, който обединява
два изключително бързо развиващи се модела на финансиране на
иновациите – споделеното финансиране (������������������������
crowdfunding) ����������
и състезанията X Prize. Затова макар и да
не можем да кажем със сигурност,
дали описаните по-горе проблеми ще бъдат решени и дали HeroX
ще спомогне за това, най-малкото
шансовете за това нарастват значително с включването им в уебсайта.
КАКВО Е X PRIZE
През октомври 2004 г. американската предприемачка от ирански

произход Анушех Ансари полита до Международната космическа станция на борда на кораба
SpaceShipOne, превръщайки се
в четвъртия космически турист и
първата жена, летяла в космоса
на собствени разноски. По-любопитен обаче е начинът, по който
се осъществява пътуването. Ансари на практика получава правото
да лети в околоземна орбита след
като финансира първото по рода
си състезание X Prize за създаване
на космически кораб от независими екипи, които не са свързани с
правителствени агенции или големи авиационни корпорации. 26
екипа от инженери се надпреварват за огромна финансова награда, която в крайна сметка отива
при създателите на SpaceShipOne
– Бърт
������������������������������
Рътан и Пол Алън (съосновател на Microsoft). Техният отбор
получава от Ансари впечатляващата сума от 10 млн. щ. долара,
но още по-впечатляващо е, че
общият размер на инвестициите,
направени от участващите отбори в развойна дейност надхвърля
100 млн. щ. долара. По този начин проектът X Prize показва, как
подобен състезателен механизъм
може да предизвика много по-голямо развитие на иновациите в
определена област, в сравнение

с вариант, при който създаването
на космически кораб беше възложено на един единствен екип.
Всъщност този модел, в последствие мултиплициран и в други
състезания за технологични постижения, е измислен от визионера и предприемач Питър Диамандис, който е също автор на книгата „Изобилие“ и съосновател на
футуристичния �������������������
Singularity University в
�����������������������������
САЩ. Той бързо осъзнава огромния потенциал на състезателния принцип при въвеждането на
нови технологии, чиято пазарна
реализация все още не е доказана
и съответно – липсва интерес от
страна на рисковите инвеститори.
След успеха на първата X Prize,
много врати пред Диамандис се
отварят по-лесно и скоро в неговата X Prize Foundation се включват
имена като създателя на Google
Лари Пейдж, филмовия режисьор
Джеймс Камерън, основателя на
PayPal �������������������������
и �����������������������
SpaceX ����������������
Елън Мъск, Ариана Хъфингтън, създателка на уеб
медията Huffington Post и др. До
сега сред проведените състезания
под името ������������������������
X Prize са
����������������
такива за почистване на нефтени разливи, за
свръхефективни автомобили, както и за по-бърз и достъпен метод
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за секвениране на човешкия геном. Сред активните към момента
състезания пък са Google Lunar X
Prize – �������������������������
за изпращане на роботизирана безпилотна мисия до лунната повърхност, The Nokia Sensing
X Challenge за
���������������������
ускоряване използването на сензори за решаването
на здравословни проблеми, както
и Tricorder X Prize – за мобилно
устройство, което може да диагностицира пълноценно пациенти.
Както може би се досетихте, името е взаимствано от популярните
трикордери във фантастичната
поредица Star
������������������������
Trek. �������������
Целта на Диамандис е да мултиплицира ефекта
от състезанията за технологични
иновации превръщайки ги в глобален модел за създаване и въвеждане на нови технологии, които могат да променят живота ни. С
тази цел той предприема и следващата стъпка: обединяването на
X Prize с една друга концепция за
подкрепа на нововъведенията,
която се развива дори още по-динамично през последните години
– crowdfunding.
КАКВО Е СПОДЕЛЕНО
ФИНАНСИРАНЕ?
Сайтовете за споделено финансиране (crowdfunding) представляват уеб платформи, в които хиляди
хора от целия свят могат да направят малки дарения за определен
интересуващ ги проект, събирайки
по този начин хиляди и дори милиони долари за неговото осъществяване. Този модел възниква като
алтернативно средство за подкрепа на музиканти, писатели и други артисти, които нямат договори
с големи издатели и съответно не
могат да реализират своите проекти. Постепенно обаче споделеното
финансиране навлиза във всички
сфери на обществото.
Към момента по света функционират няколко десетки такива уебсайта, а най-популярните сред тях
- Kickstarter и Indiegogo - разпределят милиони долари за предприемачески, социални и културни
проекти. В тях се финансира всичко – от иновативния „умен“ часовник ����������������������������
Pebble, ��������������������
работещ с операционната система Android, през проект
за доставки на вода в Африка чрез
огромни аеростати, до училища в
Близкия Изток, приюти за домашни животни и дори ... инвитро зачеване от една американска млада двойка. Независими видеоигри,
странни летящи джаджи, операции

на домашни любимци, мобилни
приложения и нестандартни театрални постановки – стотици такива проекти биват финансирани
чрез кампании в Indiegogo,
����������������
Kickstarter и други подобни сайтове.
ТАЙНАТА НА ТОЗИ МОДЕЛ
е в т.нар. микрофинансиране –
стотици или хиляди хора подкрепят даден проект с много малки
суми (между 1 щ. долар и примерно 100 щ. долара), като по този
начин биха могли да съберат огромна сума за неговото осъществяване. В замяна те получават или
определени подаръци, или копие
от произвеждания продукт или
просто удовлетворението, че са
спомогнали за осъществяване на
идея, която им харесва (макар,
че в България е трудно това да се
осъзнае, всъщност огромен брой
дарители в crowdfunding сайтовете
го правят единствено по тази причина). Има и сайтове, които позволяват на финансиращите да получат минимален дял от бъдещия
проект, превръщайки се по този
начин в микро – инвеститори.
ОБЕДИНЯВАНЕ НА
ДВА УСПЕШНИ МОДЕЛА
Питър Диамандис е решил да обедини тези две перспективни концепции за подкрепа на иновациите, създавайки уебсайта HeroX,
който позволява на уеб потребителите да събират пари за създаване на собствени X Prize награди. Тази двустепенна форма на
подкрепа гарантира много по-голям потенциал на самите проекти,
които първо ще кандидатствт за
споделено финансиране, а след
това средствата ще бъдат използвани като награда за един отбор
- победител в състезанието.
Акцентът на платформата е върху

проекти, които наистина имат потенциала да променят живота на
много хора. Решение на проблема с питейната вода в африканските държави, редуциране броя
на катастрофите, причинени от
разсеяни шофьори, справяне със
зависимостта на човечеството от
изкопаеми горива или въвеждане
на финансовото обучение в училище – това са само някои от идеите, които вече набират средства
или предстои да бъдат включени
в HeroX. Сред кампаниите в сайта
има и още по-оригинални концепции. ���������������������������
Urban Farm Challenge ������
например е състезание за създаване на
инструменти, улесняващи градското фермерство – набиращо популярност обществено движение,
което предвижда гражданите да
си отглеждат зеленчуци, плодове и дори животни във или около
жилищата си в градовете. Друга
кампания предвижда създаването
на������������������������������
платежна
�����������������������������
система за монетизиране на безплатните и open source
софтуерни разработки, която да
стимулира развитието на подобни
софтуерни проекти. Идеята е тя
да се базира на криптовалута, подобна на Bitcoin. Проектът Simply
Music PianoX Challenge е����������
�����������
за
���������
създаване на виртуални пиано клавиши, на които музикантите могат
да свират също като на истинско
пиано, посредством специални
очила за виртуална реалност. Self
Replicating Robot Challenge пък
предвижда разработката на������
само�����
възпроизвеждащи се роботи, които могат значително да развият
роботиката. Не за всички кампании в HeroX можем да твърдим, че
наистина са значими за обществото ни. Истината обаче е, че огромен брой иновации в миналото
ни – от създаването на четката за
зъби, до мобилния телефон - са се
оказали с много по-голям потенциал, отколкото са предвиждали
хората при тяхната поява.
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GOOGLE И FACEBOOK ЩЕ СЪЗДАВАТ
НЕБЕСНАТА ИНФОСФЕРА НА ПЛАНЕТАТА НИ
Летящи дрони, сателити и автономни аеростати – това са част от инструментите в арсенала на
двете корпорации в опита им да обезпечат с интернет най-отдалечените и слаборазвити региони на света
Екип на Вестник Uchi.bg

Когато през лятото на 2014 г. в публичното пространство се появи информация, че Google преговаря за придобиване на дял от компанията за космически
туризъм Virgin Galactic мнозина бяха
изненадани. Фирмата на ексцентричния
британски предприемач Ричард Брансън в момента е във финален етап на
тестване на своя космически кораб, с
който планира съвсем скоро да започне да изпраща туристи в околоземна
орбита на впечатляващо ниска цена за
подобна услуга, докато Google е фокусирана върху онлайн услугите и своята
мобилна екосистема.

приоритизирани пред други. Тенденция, която сама по себе си е достатъчна
причина за играчи като Google (както
впрочем и Facebook) да направят стъпки към развитието на собствена комуникационна инфраструктура.

Ако проследим интереса на интернет
корпорацията към иновативните методи
за разпространение на комуникационни услуги обаче, тази новина едва ли
ще ни учуди. Малко по-рано тя вече
беше инвестирала 500 млн. щ. долара
за придобиване на фирмата за сателитни изображения Skybox – сделка, която
не само ще спомогне за подобряването
на картографската платформа Google
Maps, но и би позволила на компанията да създаде много по-лесно собствена мрежа от сателити. Проект, в който
Google вече обяви, че ще вложи около 1
млрд. щ. долара. Крайната цел на компанията е, създавайки съзвездие от 180
телекомуникационни спътника на ниска
орбита, да се сдобие с мощен инструмент за предлагане на

ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ЗА
РАЗВИВАЩИЯ СЕ СВЯТ

ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ЗА
ПОВЕЧЕ ХОРА ПО СВЕТА.
И все пак – защо корпорация, фокусирана върху приложенията и услугите
в мрежата, е решила да навлезе в инфраструктурния сегмент, конкурирайки
интернет доставчиците и телекомуникационните оператори, които до сега
са били само средство за използването
на нейните услуги от крайните клиенти? Още повече – при условие, че през
последните години мениджърите на водещите телекоми по света все по-често
предупреждават, че техните компании
са заплашени да се превърнат в доставчици от ниско ниво, предлагащи
евтин широколентов достъп, докато сериозните печалби в сектора ще отиват
при компаниите за онлайн услуги като
Google, Facebook, Yahoo!, Amazon и др.
Възможно е причината да е свързана
именно с този зараждащ се конфликт
и стремежа на телеком операторите да
създадат собствени уеб услуги и екосистеми за мобилни приложения, както
и желанието на много от тях да заобиколят принципа за „мрежова неутралност“, предлагайки на потребителите си
„орязана“ версия на интернет, в която
определени сайтове и уеб услуги са

Според повечето анализатори обаче,
зад подобни планове на онлайн гигантите прозира друга, по-важна за техния
бизнес цел, която може да окаже много
по-сериозно влияние върху съвременната цивилизация от битката между
играчите в различните технологични
сегменти.

Въпреки че днес населението на планетата е около 7.1 милиарда, все още
едва 2.4 милиарда души имат връзка с
глобалната мрежа. Очакванията са техният брой да се удвои до 2020 г., чрез
включването на повече хора от развиващите се страни. Тази аудитория интересува живо компании като Google и
Facebook, които виждат в нейно лице
нови потребители за своите услуги и
потенциални нови таргет групи за рекламодателите си. И въпреки че бизнес
интересите на онлайн корпорациите са
очевидни, техните планове да свържат
слабо развитите региони на света към
мрежата ще има и огромно социално
значение. В случая не става въпрос
просто за достъп до социалните мрежи
и торентите. Свързването на населението на третия свят с интернет има потенциала
ДА ПРОМЕНИ ИЗЦЯЛО
ЖИВОТА НА ТЕЗИ ХОРА.
В огромни региони, където липсват училища, болници и банкови клонове достъпът до мрежата може да предостави
алтернативни възможности за здравеопазване, образование и платежни услуги. Селца, отдалечени на стотици километри от най-близката болница например ще могат да получават медицински
консултации онлайн, без да се налага
при най-малките съмнения за заболяване, пациентите да бъдат транспортирани
на огромни разстояния. Предимствата по
отношение на образованието и достъпа
до познание пък са още по-големи – на
практика интернет ще даде на голям
брой хора лесен достъп до цялото знание на цивилизацията ни, с всички последствия от една толкова значима промяна – нови перспективи за намиране на
работа, за научаване на чужди езици, за
комуникация с хора от други краища на
света и не на последно място – по-голяма независимост и възможност населе-

нието да отстоява своите права срещу
местни феодали и диктатори.
Всъщност опитите на Google в тази сфера далеч не се изчерпват с плановете на
компанията да навлезе при сателитните
комуникации. Миналата година тя вече
стартира своя проект Loon, в рамките на
който ще доставя интернет до отдалечени региони чрез автономни аеростати
в стратосферата. Крайната цел е създаването на глобална мрежа, която би
могла да достави интернет със скорост,
близка до тази на мобилните 3G мрежи,
ДО ВСЕКИ ЧОВЕК НА ПЛАНЕТАТА.
До момента балони са използвани за комуникация от различни военни организации по света, както и за обезпечаване
с връзка на зони, засегнати от различни бедствия. Планът на Google обаче е
първият, който предвижда създаването
на подобна мрежа за търговски цели.
Първите 30 балона от Project Loon са
изведени над Нова Зеландия, но плановете са този модел да се използва и
за много по-големи и по-слабо развити
региони на света.
FACEBOOK СЪЩО ПРАВИ
ПЪРВИ СТЪПКИ
в тази насока чрез своя проект internet.
org, който предвижда покриването на
големи територии с безжична свързаност. Нестопанската организация започна миналата пролет експерименти с летящи дрони, способни да доставят безжичен интернет. Те ще се зареждат със
слънчева енергия, което ще им позволи
да останат в небето в продължение на
години. Проектът тепърва ще трябва да
се справя с редица предизвикателства –
от гарантиране сигурността на апаратите при лоши климатични условия, през
комуникацията с органите за ръководство на полетите, до създаване на найправилната топология на мрежата, за
да осъществява оптимално покритие на
населението на даден регион с минимален брой дрони. Те от своя страна също
ще са доста по-различни и по-големи от
летящите машини с по четири или осем
перки, които вече свикваме да виждаме над събития или по улиците. Очаква
се Facebook да тества първия прототип
на такъв апарат догодина. Екипът разглежда и други възможности, включително сателитен достъп. На каквито и
варианти да се спре обаче, проектът ще
търпи развитие. А за широката общественост остава впечатляващ фактът, че
фирма, стартирала като малък локален
проект в общежитията на Харвард, днес
има потенциала да свърже с интернет
може би всеки човек на планетата.
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ЕДНОПОСОЧЕН БИЛЕТ ДО МАРС
Усвояването на космоса като риалити шоу

Александър Александров

Когато през 2010 г. американският
президент Барак Обама обяви, че
ще ореже бюджета на космическата
агенция НАСА, мнозина бяха разочарованите. Редуцирането на повечето от целите в американската
програма �������������������������
Constellation за
�����������
усвояване на космоса означаваше отлагане за по-далечно бъдеще на такива
значими проекти като изпращане
на човек на Марс и изграждането
на лунна база, за сметка на фокус
върху по-близките до родната ни
планета начинания като развитието на Международната космическа
станция.
Решението, което на практика отложи за неизвестно време стъпването на Червената планета, получи
критики от почти цялата космическа общност и всички онези, които
са на мнение, че бъдещето на цивилизацията ни преминава именно през усвояване на близкия, а в
перспектива – и на далечния космос. Защото ако човечеството не
може да се организира и да осигури
финансиране за първа пилотирана
мисия до най-близката до Земята
планета, как бихме могли да очакваме, че ще е възможно достигането до по-отдалечени кътчета на
нашата Слънчева система? И струва ли си изобщо да мислим за перспективата за междузвездни космически полети? Въпреки интереса на
други държави като Русия, Индия и
Китай към Марс, ролята на САЩ за
постигане на тази значима цел си
остава ключова и затова орязването на бюджета на програмата ����
Constellation беше възприета като знак

за сигурно отлагане сбъдването на
марсианската мечта .Оказа се обаче, че това не е точно така и усвояването на Червената планета все
пак може да се състои, при това –
по-скоро отколкото бяха най-оптимистичните планове на САЩ, преди
администрацията да ги отложи. А
още по-странно е, че зад амбициозната цел за стъпване и дори установяване на хора на Марс, при
това – в рамките на следващото десетилетие, стои не някоя държавна космическа агенция, нито някой
от новото поколение космически
предприемачи като собственика на
SpaceX Елън
���������������������������
Мъск или на Virgin
����������
Galactic – Ричард
��������������������������
Брансън, а ... компанията Endemol, известна преди
всичко със своето риалити предаване Big Brother.
ПРОЕКТЪТ MARS ONE
е най-новия риалити формат и последен „писък“ на шоубизнеса. В
неговите рамки от Endemol
������������
����
планират да проведат сложен няколкогодишен процес по набиране и
интервюиране на кандидати, като
четиримата победители (две жени
и един мъж) ще бъдат изпратени на
истинска мисия до Марс, където да
установят първата по рода си човешка колония. Целият процес ще
бъде превърнат в най-голямото и
впечатляващо риалити шоу в историята. А за да е още по-налудничаво, мисията до най-близката
планета няма да предвижда обратен полет до Земята и кандидатите
ще трябва да останат завинаги там,
развивайки първата човешка коло-

ния на друг свят. Шоуто Big Brother
трудно може да бъде асоциирано с
развитие на науката, технологиите
или познанието. Кой да предположи, че именно с неговите създатели човечеството може да обвърже
надеждите си за усвояване на друга планета.
ДА ИЗОСТАВИШ ЗЕМЯТА
ЗАВИНАГИ ...
Процесът по набиране на кандидати, както и подготовка на бъдещата
космическа мисия вече набира скорост, а междувременно Mars One
провокира все повече обществени
дискусии във връзка с това, че четирима (а в последствие и повече)
души ще бъдат изпратени на друга планета без право на връщане
у дома. Стотици хора се пита: как
гледат кандидатите на това, не изпитват ли носталгия и готови ли са
да се разделят завинаги със своите
близки и с цялото ни общество? И
докато някои посочват, че това е
налудничаво, други припомнят, че
всъщност подобно нещо далеч не
се случва за първи път в историята.
Напротив - в периода след Великите географски открития хиляди
европейци са потегляли от британските, холандски и испански пристанища към бреговете на Северна
и Южна Америка, Азия и Африка,
с намерението да се установят без
право на връщане в новооткритите
земи. Макар и да не са отивали на
друга планета, тези хора ясно са
съзнавали, че напускат завинаги
своите домове и общества, а възможността някога да се завърнат в
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тях е била имагинерна. Или с други
думи жертвата, която биха направили победителите в Mars One, ако
проектът бъде осъществен, вече е
извършвана многократно от огромен брой хора в процеса на заселване на Новия свят.
КАКВО ПРЕДСТОИ?
Така или иначе интересът към участие в проекта е огромен и първоначалният брой на кандидатите е
надминал 200 000. Плановете на организаторите са четирима от тях да
бъдат изпратени на Червената планета през 2023 г., а финансирането

Наука
на пътуването както и на бъдещата
марсианска база се очаква да бъде
осъществено от телевизионните права за предаването. Междувременно
- през 2016 г. - се очаква към Марс
да полети непилотиран космически
кораб, модел Dragon на компанията
SpaceX с оборудване, което ще бъде
използвано от бъдещите заселници.
През 2018 г. ще бъде изпратен изследователски кораб, който да избере най-подходящото място за бъдещата база, а три години по-късно
отново на борда на кораби Dragon ще
бъдат изпратени два модула, в които
ще живеят заселниците, както и още
четири отделения, в които те ще из-

вършват ежедневните си задачи. Подалечните планове предвиждат след
първата мисия през 2023 г. да бъдат
изпратени още няколко групи от по
четири човека, като до 2033 г. броят
на живеещите в базата (и своеобразна „къща на Big
����������������������
Brother”) ��������
се предвижда да достигне 20 души. Това,
което няма да бъде препоръчително,
разбира се е, някой от обитателите
в последствие да напусне къщата ...
По-долу можете да прочетете
интервю с българския журналист Ник Василковски, който
беше сред кандидатите за участници в Mars One.

НА МАРС МОЖЕМ
ДА СЪЗДАДЕМ СВЯТ,
АНТИПОД НА ЗЕМНИЯ
Твърди Ник Василковски,
един от кандидатите
за проекта Mars One
в интервю
за вестник Uchi.bg

- КАК ВИ ДОЙДЕ ИДЕЯТА ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТА MARS ONE?
НИК ВАСИЛКОВСКИ: Това не е решение, което
човек взима спонтанно. Или си готов на подобни
предизвикателства, или не. От дълго време насам съм
мислил по въпроса с преселване към нов свят. И просто
сега се отваря такава възможност. Веднага щом видях
сайта на платформата Mars One, без да мисля, започнах
процедурата по кандидатстване.
- НА КАКЪВ ЕТАП Е НАБИРАНЕТО
НА УЧАСТНИЦИ И КАКВО ПРЕДСТОИ?
НИК ВАСИЛКОВСКИ: От над 200 хиляди кандидати
бяха избрани около 1000. След медицински подбор
отпаднаха още 300. За мое съжаление аз не се класирах
за следващите етапи. За другите предстоят интервюта,
след които бройката ще се ограничи до няколко екипа
с по двама мъже и две жени. В по-далечна перспектива
предстоят още много тестове, изпращане на карго полети
с оборудване към Марс. Едва през 2025 г., ако всичко
върви по план хора ще стъпят на червената планета без
обратен полет.
- ВИЕ СИГУРЕН ЛИ СТЕ, ЧЕ СТЕ ГОТОВ ДА
ИЗОСТАВИТЕ ВСИЧКО НА ЗЕМЯТА – РАБОТА,
ПРИЯТЕЛИ, СЕМЕЙСТВО – БЕЗ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ?
НИК ВАСИЛКОВСКИ: Ако някой е кандидатствал ей
така, на майтап, аз го направих с идеята действително
да изоставя всичко. Семейство, приятели, въобще всичко

познато тук. Със сигурност носталгията по земния начин на
живот е фактор, но пък точно това е предизвикателството
в цялата работа. Има и друго. Харесва ми мисълта, че ще
съм пионер в едно такова пътуване. Ще мога да съм сред
хората, които ще подредят живота на друга планета по
един нов начин.
- КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА ВИ ОТ ПРОЕКТА?
НИК ВАСИЛКОВСКИ: Земята е една умираща планета.
Ние, хората, сме я докарали до това положение с нашия
пагубен начин на живот. Именно за това на Марс очаквам
колонията да изгради свят, антипод на земния. Свят,
подчинен на правилата на средата, в който човекът ще
допълва, а няма да руши. Искам да покажем, че животът и
оцеляването не минават задължително през похищението
на природата.
- КОГА ОЧАКВАТЕ, ЧЕ Е
РЕАЛИСТИЧНО ДА КОЛОНИЗИРАМЕ МАРС?
НИК ВАСИЛКОВСКИ: Ако гледаме реалистично, ще
минат десетилетия преди Марс да стане приветлива
и безопасна планета за живот. За разлика от Земята,
където средата ни е даденост, на Марс тази среда
я няма и ние ще трябва да я изградим. Огромни
въздушни балони, които да обвиват населени места
и да осигуряват атмосфера, растителност, системи за
вода, строителство на сгради и съоръжения, подчинени
на други гравитационни закони. Всичко това ще е
необходимо да бъде построено преди хората да могат
свободно да пътуват към Марс като туристи.
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ИДВА ВРЕМЕТО НА КОЛИТЕ БЕЗ ШОФЬОР
Автономните автомобили са бързо развиващ се технологичен сегмент, който обединява автомобилната
индустрия и ИТ бизнеса. Очакванията са през следващите няколко години возилата без шофьори да навлязат
масово по улиците ни. Ако ви се струва амбициозно, имайте предвид, че зад проекта стои не кой да е, а
глобалната онлайн корпорация Google
Александър Александров

До 2040 г. ще изчезне напълно нуждата от
шофьорски книжки, а 75% от всички автомобили в движение ще бъдат ... без шофьори. Не, не става въпрос за предсказание на
някой фантастичен писател като покойния
Артър Кларк или създателя на киберпънк течението Уилям Гибсън. Прогнозата е на една
от най-уважаваните технологични организации в света – IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers – Институт за електрически и електронен инженеринг) – най-голямата професионална организация на хора,
занимаващи се с информационни технологии, отговорна за създаването на стандартите за мрежова комуникация от групата 802,
на които се базират съвременните локални
компютърни мрежи, както и безжичните
мрежи. Днес институтът има над 900 активни
стандарта, оформящи технологичната среда,
в която живеем, а в него членуват над 400
000 специалисти от целия свят. Затова, когато подобна организация предсказва, че шофьорските книжки ще изчезнат след броени
десетилетия, си струва да се замислим.
Нещо повече – според прогнозата на института, навлизането на автономните коли без
шофьори ще промени изцяло заобикалящата ни инфраструктура – от премахването на
пътните знаци и много светофари, до пълното преобразяване на самите улици и пътната
настилка.
ОСЪЩЕСТВИМО ЛИ Е?
Въпреки че всичко това звучи твърде футуристично, всъщност повечето технологии за
развитие на автономните автомобили вече
съществуват и всичко, което трябва да се
направи е, те да бъдат интегрирани в съвременните коли, тествани, използването им
да бъде отразено в регулаторната рамка за
движение по пътищата и най-вече – да бъдат
приети от обществото. В основата на концепцията за роботизираните коли без шофьори
са няколко класа технологии: набор от сензори, радари и камери, които да дават пълна
картина на компютъра за околната среда,
дигитални карти, чрез които системата да
може да си „представи“ къде се намира возилото на пътя, както и съответният софтуер, който да използва тези инструменти по
предназначение.
ПРЕДИМСТВАТА
Ако подобни „умни“ автомобили все пак навлязат в живота ни, вероятно това ще донесе огромни предимства за обществото.
Представете си перспективите, произтичащи от възможността да използваме престоя
си в колата за почивка, работа, обучение
или други смислени занимания, вместо да се
налага непрекъснато да следим останалите
участници в пътното движение. Или ползите за околната среда от по-ниското потреб-

ление на гориво, в следствие на по-умното
автоматично шофиране. Тези предимства
обаче изобщо не могат да се сравнят с възможността за спасяване на хиляди човешки
животи, в резултат на пълното елиминиране
на катастрофите поради човешки грешки,
употреба на алкохол и др. По-сигурни, поприродосъобразни и по-ефективни – автономните коли наистина обещават да променят много неща в живота ни.

завоите на пътя. Лидер в този иновативен
сегмент обаче може да се окаже не някой
от тях, а ... онлайн търсачката ������������
Google, ����
която през последните няколко години активно
тества по улиците на американските щати
Невада и Калифорния своя напълно автономна кола. За разлика от други подобни
концепции, технологията на Google е много
тясно обвързана с използването на дигитални карти на пътищата.

НЕДОСТАТЪЦИТЕ

КАКВО ПРЕДСТОИ?

Тази утопична картина обаче може и да не
се осъществи напълно, тъй като решавайки
съществуващи днес проблеми, автомобилите
без шофьор биха могли да се окажат източник на нови тревоги и предизвикателства, за
които до сега дори и не сме помисляли. Какво би станало например, ако престъпна организация хакне системите за автоматично
шофиране и предизвика стотици катастрофи
и човешки жертви с няколко натискания на
клавиатурата? Или ако бъг в софтуера направи хиляди возила потенциално опасни?
А ако все пак се случи катастрофа с автономна кола, кой ще носи отговорността за
това – собственикът, компанията – производител или разработчикът на софтуера за
управление? И кой ще понесе наказанието,
ако има човешки жертви? Размиването на
отговорността никога не е било добро решение в каквато и да е обществена сфера, а
при движението по пътищата то е особено
неприемливо.

Успоредно с постепенното си навлизане в
САЩ, �����������������������������������
Google ����������������������������
вече тества и европейски пазар, а очакванията на специалистите са до
януари 2015 г. първите коли без шофьор да
тръгнат по пътищата на Великобритания.
В момента властите на Острова подготвят
промени в секторното законодателство,
в координация с компании като Google и
BMW. В регулацията ще бъде въведена и
възможност шофьорите все пак да могат
да поемат контрола върху своето возило, в
спешна ситуация.

КОИ КОМПАНИИ ЩЕ УЧАСТВАТ
ЗА ДЯЛ ОТ ТОЗИ НОВ СЕКТОР?
Водещи автомобилни производители като
GM, Toyota, Mercedes, Saab �����������������
и др. вече въвеждат различни технологии, позволяващи на
техните нови модели да паркират сами, да
спират при наличието на препятствие или да
се движат сами в редица от коли, следвайки

И докато големите корпорации налагат постепенно своята визия за развитието на този
иновативен сегмент, един американски стартъп е разработил технология, позволяваща
на всяко возило да се превърне в автономна
кола за сумата от 10 000 щ. долара. Фирмата се нарича Cruise Automotive и е създадена
от специалисти, завършили Масачузетския
технологичен институт. Нейната основна цел
е да либерализира навлизането на автономни автомобили, още преди този пазар да е
станал масов. По този начин ролята на големите корпорации може изненадващо да бъде
ограничена, превръщайки ги от потенциални
лидери, в едни от многото играчи в зараждащия се сектор. Тепърва предстои да разберем, кой ще излезе победител и какъв ще е
обликът на този нов бранш, както и в каква
степен той ще промени нашето ежедневие.
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ЗА КНИГИТЕ НА „ЧОВЕШКАТА БИБЛИОТЕКА“
ПЛАЩАТЕ „АКО И КОЛКОТО ПРЕЦЕНИТЕ“
Фондация „Човешката библиотека“
извършва подбор, превод, редакция и популяризиране на литературни произведения в сферата на
фантастиката. В екипа й участват
хора от цялата страна и чужбина,
разпределени в две групи – ядро и
сподвижници. Фондацията организира конкурси за писатели, художници и редактори на фантастична
литература. Планира да осъществи
национална българска награда за
фантастични дейности и творби.
Любопитна информация за фондацията и новите модели за разпространение на литература, които
използва съдържа разговорът ни с
Любомира Колчева, Калин М. Ненов
и Христина Димитрова от екипа на
Човешката библиотека.

манаха за съзидателна фантастична литература „ФантАstika“ (повече
подробности – http://choveshkata.
net/blog/).

- КАКВА Е МИСИЯТА НА
ФОНДАЦИЯ „ЧОВЕШКАТА
БИБЛИОТЕКА“ И КОЙ Е ЕКИПЪТ,
КОЙТО СТОИ ЗАД НЕЯ?

Екипът е отворена общност, която
вечно се мени според възможностите на участващите. Пръснати сме
в различни градове и държави. Условно сме се разделили в две групи
– Ядро и Сподвижници. Можете да
се запознаете с нас (и да се присъедините :) ) тук: http://choveshkata.
net/blog/?page_id=9.

Въпреки че ЧоБи събира хора от цялата страна и чужбина, мрежата ни
е много жива и човешка. Поддържаме я чрез живите контакти, мейлинг
листи и форум (http://choveshkata.
net/forum/), в който говорим не
само за литература, а за всякакви
теми, проблеми (и решения ;) ),
идеи, критики (приятелски ;) )...

Ядрениците в момента са 12 души,
като една част по стечение на обстоятелствата – макар и от различни краища на България – сме раз-

През последните две - три години си
организираме по-редовно срещи на
живо, на различни места в страната.
Велико Търново например се оказа

ЧОВЕШКАТА БИБЛИОТЕКА: Името „Човешката библиотека“ приютява поне две различни неща: библиотечната поредица, чието начало
бе сложено с издаването на „Последният еднорог“ през декември
2006 г. и фондацията – официално
лице на човеците, съюзили сили в
издаването на тази поредица и ал-

Простичко казано, мисията ни се
състои от: събиране на хора и книги, които са насочени към човешките ценности и възможности (необятни :) ), като включваме подбор,
превод, редакция и популяризиране както на утвърдени имена, така и
на прохождащи таланти. Много усилия полагаме за развитието на писателски умения сред най-младите.
Скрепяваме връзките в n-ъгълника
„екип-автор-читатели“. Придържаме се към екологични принципи ползваме рециклирана хартия, засаждаме дървета.

положени в София. Ядрото обмисля
и организира цялостните дела на
ЧоБи. За да държим връзка със света и да сме сигурни, че ще придвижим каквото трябва (или подсетим
когото трябва ;).
В Сподвижници – които са по-голямата група (48 души в момента)
– влиза всеки, който не държи да
следи ежедневните обсъждания, а
предпочита да помага в конкретни
периоди и с конкретни дейности.
Всички – и Ядро, и Сподвижници
– се включват в различни подгрупи според интересите и времето си:
напр. Х-ниги, Е-книги, подготовка
на конкретно издание, поддръжка
на сайта, журита...
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хубав център за виждане, благодарение и на това, че има щастливо
струпване на Чобити в района.
Така се опознаваме и общуваме
много по-пълноценно – и откъм
идеи, действия, и откъм сближаване като човеци. А и се срещаме с
новопоявили се приятели и – може
би – бъдещи участници в ЧоБи.
През последната година започнахме да си организираме и мини-обучения – по предложена от някой
от нас тема, която е в дискусионен
формат и позволява всеки да пита и
споделя. Някои от темите до момента са: капани в общуването; литературата и преподаването ѝ в училище; как да водим обучение или
дискусия; управление на личните
финанси; работният ден на един хемоглобин; историята на хип-хопа...
- КОИ СА НОВИТЕ МОДЕЛИ ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ЛИТЕРАТУРА, С КОИТО
РАБОТИТЕ?
ЧОВЕШКАТА БИБЛИОТЕКА: През
последните три години сме насочили усилия към разпространението
на електронни книги, но, разбира
се, не сме се разделили все още с
хартиените издания. :)
Ценност за нас е да признаем и на-

сърчим творците. По тази причина
се стремим да издаваме и разпространяваме книги, които са на много
достъпни (спрямо пазара) цени и
които позволяват възможно най-висок процент от приходите да стигнат до творческите участници – автори, редактори, художници, оформители...
Разпространяваме
самостоятелно по всякакви канали: чрез блога на ЧоБи, различни читателски
и партньорски мрежи (например
фантастичния фендъм – активните
почитатели на фантастична литература), собствените си приятелски
кръгове (при книгите личната препоръка е най-убедителната реклама
:) ), медии. Разбира се, не е лесно
да се стигне и мотивира читателят.
Особено трудно е да достигнем до
хора, които не са преки участници
в такива мрежи, а разчитат на стандартните канали за разпространение – книжарниците. С повечето
книжарници (особено веригите) постепенно се отказахме да работим
– натрупахме горчив опит откъм коректност и справедливост в разпределението на приходите. Но и там
нещата ще се оправят. Полека.
По тези причини новите ни хартиени издания излизат в малки тиражи,
които се определят от предварително заявените бройки, допълнени

с очакванията за реално търсене.
Когато се изчерпят, им правим допечатки – съвременните технологии
го позволяват.
За предстоящата антология „За
спасяването на света“, която ни е
изключително важно издание, търсим спонсори, които да подкрепят
начален по-висок тираж. Така хем
ще постигнем по-разумна цена за
читателите, хем книгата ще влезе в
повече книжарници и ще я открият
хора, които досега не са ни чували.
- КОИ СА СЛЕДВАЩИТЕ
ЗАГЛАВИЯ И КОПНЕЖИ
ОТ ЧОВЕШКАТА БИБЛИОТЕКА
И КОГА ДА ГИ ЧАКАМЕ?
ЧОВЕШКАТА
БИБЛИОТЕКА:
Наесен ще се появи „Песента на
ханджията“ – дългоочакван и дълго обгрижван ;) роман на Питър
С. Бийгъл, автора на „Последният еднорог“. В момента събираме
предварителни поръчки – вижте
какво уютно място сме ѝ направили: http://choveshkata.net/blog/
pesenta. Изданието е запланувано
като електронно. Ако събере поне
300 заявки за хартиено, ще тръгне
и към печатница.
Пак тогава ще е готов и дебютният роман на Калоян Захариев „Ех,
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магесническа му работа“ – разсмиваща история, грабнала сърцата ни
в конкурса за ново българско фентъзи, който организирахме заедно
със Сборище на трубадури и изд.
MBG Books през 2012-а. (Обърнете внимание на двете години подготовка. Хубавото писане включва
здрава редакция. Специално този
роман сме го редактирали над пет
пъти.) Малко по-късно ще го последва друг лауреат от конкурса, отново дебют: „Нощта на скорпиона“
от Мария Гюзелева.
До края на 2014 г. ни предстои да
представим и хартиеното издание
то на света“ (http://choveshkata.
net/blog/?page_id=4075),
чийто
електронен вариант излезе през декември 2013 г. „За спасяването на
света“ няма аналог в българската
литература: на близо 1300 страници тя прави обзор на родната фантастика през последните 50 години, развенчава предразсъдъци ;) и
подбира истории, които отправят
погледа ни към големите въпроси
(вместо да ни забива в мрънкалничество и дребнотемие... ох, май ние
взехме да мрънкаме :D ).
Преди всички тях обаче ще излезе
тайният страничен проект на неколцина от граждански активните
Чобити: приказката „Промяна“ от
цикъла за Юнаци и злодеи (https://
www.goodreads.com/series/94756).
Една от основните ѝ теми са протестите от лято 2013-а и студентската
окупация. През погледа на участници в тях.

Култура
За Копнежите (които са нещо като
конкурсите – но не толкова състезателни. ;):
Задава се Копнеж за зелени разкази (ама наистина) – истории, които търсят връзката ни с природата
и общия ни дом Земя. Гласим го за
ноември и декември. И се усмихваме предвкусващо.
А в самия край на годината ще обявим резултатите от първото издание
на Копнежа за човечни книги: http://
choveshkata.net/blog/?p=4447.
Май
ще си имаме поне двама отличени... :)
- КАКВИ ДРУГИ ПРОЕКТИ
ВИ ПРЕДСТОЯТ?
ЧОВЕШКАТА БИБЛИОТЕКА: Кутията за идеи при нас е винаги отворена. Стига да има кой да задвижи дадена идея и да привлече други желаещи.
Освен конкретните издания и Копнежите, наесен ще участваме в няколко фестивала – например „Бъди
промяната“ през септември. Заедно с наши партньори подготвяме и
онлайн книжарница за електронни
книги, която да работи в полза на
творците.
И отсега замисляме национална
българска награда за фантастични
дейности и творби, която да въвлече колкото се може повече от
активните общности на феновете:
книжни, филмови, ЛАРП, манга и

аниме, комиксови, геймъри... Време е да почнем да правим тия неща
заедно. А тази година, покрай номинациите за Еврокон (http://scifi.
bg/?p=30001), с радост открихме,
че фантастичните общности са готови да действат дружно.
- КАКВИ ПРОБЛЕМИ
СРЕЩАТЕ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО
НА ДЕЙНОСТТА СИ?
ЧОВЕШКАТА БИБЛИОТЕКА: Сигурно ще прозвучи прозаично, но:
не ни достигат човеци, време и
средства.
Изненадващо, основният ни проблем
не е липсата на средства. Разбира се,
ще се радваме, ако още повече читатели пращат парички за е-книгите ни (които се разпространяват на
принципа „Плащате, ако и колкото
прецените“). Много повече се радваме обаче, когато към нас се присъединят мотивирани и дейни доброволци. (Споменахме ли, че повечето ни
дейности ги правим доброволно? :)
) Тогава всичко хвърчи с усмивка. А
иначе – влачи се с мрънкане...
В момента например много ни липсват редактори – за поредицата и алманаха „ФантАstika“. (Както липсват
на повечето български издателства
впрочем. ;) ) Затова от тази пролет
започнахме обучение за редактори:
http://kal.zavinagi.org/?p=440. Ще
се включите ли? :)
Интервю на Мария Иванова
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ХРАНИ,

КОИТО НИ ПОМАГАТ ДА УЧИМ ПО-ДОБРЕ
Мария Иванова

унищожават мозъчните клетки.

Може ли храната да ни помогне за
по-добра памет и концентрация по
време на изпит или преди важно
събитие? Още от ученическите си
години, всеки има своите изпитани
рецепти и начини за стимулиране на
паметта и на запомнянето на информация. Ясно е, че няма храна, която
да ни превърне в Айнщайн, но има
няколко, които са особено полезни,
за да поддържаме мозъка в добра
форма. Ето един списък с някои храни, които са доста полезни за подобряване на мисловната ни дейност:

В зелето и цвеклото се съдържат
вещества, които разрушават вредните ензими, излишъка от които
може да доведе до развитието на
болестта на Алцхаймер. Не помалко полезен е и спанакът. Редовната му консумация помага при
заболявания на нервната система.
Карфиолът е богат на холин - хранително вещество от групата на
витамин B. Неговата редовна консумация увеличава енергията и
активността на тази част от мозъка, която отговаря за взимането на
решения и концентрацията.

1.ОРЕХИ
„Най-умни” винаги са били ореховите ядки. Експерти казват, че съдържанието на биологично активни вещества в орехите е особено
полезно за мозъка. Ненаситените
мастни киселини, фолиевата киселина, ниацин и други витамини от
групата В, минерални соли и витамин Е – всичко това поставя орехите на първо място сред „умните”
храни. След тях се нареждат и останалите видове ядки.

2.ПЛОДОВЕ
Плодовете, разпределени на малки порции през деня, поддържат
стабилно нивото на кръвна захар,
а то е изключително важно за нормалното протичане на мозъчната
дейност. Всички плодове и зеленчуци са добре дошли за паметта,
но има някои, които действат естествено за подсилването й.
Ябълките са богати на полизахариди и баластни вещества, които
забавят усвояването на глюкозата, така че бавно и дългосрочно
снабдяват мозъка с необходимата
захар. Съдържащият се в ябълките
биофлавоноид кверцетин предпазва от загуба на памет.

Боровинките съдържат силния антиоксидант антоцианин, който изпълнява същата функция. Както
всички знаем мозъчната дейност
е пряко зависима от здравето на
кръвоносните съдове. В плодовете на червената боровинка се съдържат големи количества антиоксиданти. Тези вещества влизат
във взаимодействие със свободните радкикали и почти напълно
унищожават вредния за сърцето и
кръвоносните съдове холестерол.

Лютите чушки не само помагат за
увеличаване на метаболизма, но
според редица учени химичните
промени, които настъпват в мозъка при консумацията им, подобряват учебния процес и паметта.
4.РИБА
Богатото съдържание на омега-3
мастни киселини прави рибата изключително важна за правилното
функциониране на мозъка. Тя съдържа и определени белтъци, които са изходна субстанция за производството на хормоните адреналин, норадреналин и допамин,
които са важни за концентрацията
и бодростта.

Плодове като ягоди, череши, малини, къпини подобряват паметта, а
малките им семена са особено богати на омега-3 киселини. Авокадото стимулира кръвообращението
и е изключително богат на омега-3
мастни киселини. Пъпешът е богат
е на бета - каротин, както и на витамин С, който предпазва мозъчните клетки от преждевременно
остаряване.
3.ЗЕЛЕНЧУЦИ
Тъмнозелените зеленчуци като
броколи, спанак и брюкселско зеле
са богати на фолиева киселина.
Много изследвания показват, че
тя засилва паметта. Те са и богат
източник на витамин Е. Все още не
е ясно как този витамин предпазва мозъка от неблагоприятни процеси, но със сигурност понижава
хомоцистеина, чиито високи нива

5.ОВЕСЕНИ ЯДКИ
Овесът съдържа и комплексни
въглехидрати, които постоянно
снабдяват мозъка с енергия. Витамин В1 е важен за изгарянето на
глюкозата и най-малката му липса
води до умора, депресия и проблеми с паметта и концентрацията.
Пълнозърнестите храни са идеа-

24

Здраве и тонус

лен източник на глюкоза, както
и на витамини, които подхранват
нервната система. Тези елементи
и витамини помагат за реализация
на пълния ни интелектуален потенциал.
6.КАРТОФИ
Когато трябва да учим за по-продължителни периоди, организмът
ни се нуждае от скорбяла. За разлика от фруктозата и глюкозата,
скорбялата се състои от по-сложни
и по-дълги въглеводородни вериги,
които се усвояват от тялото по-бавно. По този начин енергията достига до мозъка лъжичка по лъжичка
и нивото на кръвна захар остава
постоянно, което означава и постоянен приток на енергия към мозъка. Картофите са богати на бета
- каротин и са част от менюто на
японците, които са известни с дълголетието си. Освен това благоприятстват когнитивните процеси.
7.БОБОВИ ХРАНИ
Съдържат витамини, минерали,
фибри, белтъци, скорбяла и баластни вещества, необходими за
доброто функциониране на мозъка, както и омега-3 мастни киселини.
8.МЕСО И ЯЙЦА
Съдържат желязо, което стимулира умствената дейност. Седмичното ни меню трябва да включва
нетлъсто месо и поне три яйца, за
да може организмът ни да поеме
достатъчно количество В12.

9.МЕД И ШОКОЛАД
Най-бързо действащите асистенти на мозъчната дейност са мед и
шоколад. Те веднага мобилизират
„горивните” клетки в мозъка. Чай
с мед или 2-3 кубчета шоколад ще
ни помогнат да се съсредоточим
по-бързо. Най-полезен е черният
шоколад, в който има повече антиоксиданти и по-малко калории.
Освен това той съдържа естествени
стимуланти като кофеин, които подобрят концентрацията и паметта.
10.ПУКАНКИ
Пуканките са богати на витамините В6, В12 и Е и учените са убедени, че подобряват концентрацията
и подпомагат мозъчната функция.
11.ЗЕЛЕН ЧАЙ
И най-малкият недостиг на течности

може да доведе до понижаване на
умствените способности, умора и
главоболие, тъй като намалява оросяването на мозъка и снабдяването
му с хранителни вещества. Ако найдобрият начин да си набавим течности е водата, зеленият чай е на
второ място - заради високото съдържание на антиоксиданти и ободряващото действие на кофеина.
12.СОК ОТ ЦВЕКЛО
Този полезен сок увеличава притока на кръв към мозъка и подобрява
познавателните способности. Богат е на магнезий и витамин U.
13. КИСЕЛО МЛЯКО
Според редица проучвания, хората които консумират редовно пробиотици (полезни бактерии в киселото мляко) подобряват дейността
на мозъчната функция. Промяната
в бактериалната среда в червата
стимулира сигнал, който се изпраща в мозъка, подобряващ функцията на познавателните области на
главния мозък.
И накрая – един съвет: храненето несъмнено е от значение за
поддържане тонуса на мозъка, но
няма нищо по-добро за него от редовните физически упражнения.
Те благоприятстват преодоляването на стреса и предотвратяването
на редица заболявания.
За подобряването на паметта и
концентрацията е важно да се
подходи с необходимото уважение
и към нормалния начин на живот,
който включва необходимата доза
сън. В тази връзка е важно да се
напомни, че сънят, освен че ни зарежда с енергия и казва “чао” на
умората, служи за укрепване на
паметта.
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КАК ДА СИ НАПРАВИМ WORDPRESS УЕБСАЙТ?
Платформите за лесно изграждане на сайтове позволяват на всеки от нас да представи себе си или работата
си по най-добрия начин в интернет, да си създаде лесно блог, информационен портал, сайт на своята фирма
или неправителствена организация. И не на последно място – да печели като уеб разработчик, работейки
за български или чужди клиенти
Александър Александров

През последните години наблюдаваме истинска революция
при технологиите за разработка на уеб проекти. В началото на
миналото десетилетие, за да се сдобием със собствен уебсайт,
трябваше или да платим четирицифрена (а понякога – дори
петцефрена) сума на някоя фирма, която да изпрограмира
проекта от нулата, или да се доверим на някой младеж без
особено голям опит, който да направи за джобни пари някакво
подобие на сайт с много ограничения и недостатъци.
Днес всичко това не е необходимо, а пълноценен и функционален уебсайт може лесно да бъде създаден от човек, който никога не е програмирал през живота си. Това, което се
промени, е навлизането на безплатните платформи за лесно изграждане на сайтове, известни също като CMS (Content
Management System) или системи за управление на съдържанието. Някои от най-популярните сред тях са Drupal, Joomla,
Magento и OpenCart. Никоя от тях обаче не може да се сравнява със скоростта, с която системата WordPress печели привърженици през последните години. Днес на тази платформа
работят над 60 милиона уебсайта по целия свят, сред които
вече има както такива на големи корпорации, така и на водещи медийни издателства (най-популярната технологична
медия TechCrunch е само един от примерите).
ПРЕДИМСТВАТА НА WORDPRESS
са много, но може би най-важното сред тях е лекотата, с която
системата се използва от неспециалисти. Тя на практика може
да се инсталира с броени кликове, направо в хостинг панела,
без да се налага потребителят да конфигурира сам база данни
или да преминава през сложен инсталационен процес. Важно
предимство е също и наличието на огромно разнообразие от
безплатни или платени разширения (плъгин - plugins), които

могат лесно да се инсталират към вашата WordPress система,
добавяйки допълнителни функционалности. Ако желаете да
се сдобиете с онлайн магазин, просто инсталирате съответния
плъгин за интернет продажби. Ако искате сайтът ви да е на
повече от един езици, достатъчно е да добавите плъгин за
многоезичност. Всичко това улеснява значително изработката
на комплексни уеб проекти и позволява практически на всеки
уеб потребител да си създаде пълноценен уебсайт, съответстващ изцяло на собствените му нужди и предпочитания.
КОНЦЕПЦИЯТА „ОТВОРЕН КОД“
Една от причините толкова мощна и полезна уеб система като
WordPress да е свободна за безплатно използване, е фактът,
че тя се предлага с „отворен код“ (open source). Това означава, че кодът на платформата е обществено достъпен и всеки
желаещ може да го види и променя, както и че WordPress се
разпространява под свободен лиценз, позволяващ безплатното използване на системата. Open source концепцията днес е
сред най-бързо развиващите се идеи в технологичния свят и
позволява на огромен брой хора да използват безплатно мощни софтуерни приложения. Във време, когато корпорациите
искат много пари за техния софтуер със затворен изходен код,
благодарение на open source можем да използваме безплатно
операционни системи (например различните дистрибуции на
Linux), софтуер за обработка на текст и таблици (например
Libre и OpenOffice), за изображения (Gimp), за обединени комуникации (Asterisk) и примерите далеч не свършват до тук.
Всичко това позволява на милиони хора по света да създават
съдържание, да се обучават, да правят бизнес или просто да
се забавляват, без да се налага да плащат стотици левове за
скъпи софтуерни програми. Платформата WordPress следва
тази традиция, позволявайки на всеки желаещ да си пусне
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пълноценен уебсайт практически без да плати нито лев на
никого.
ИНСТАЛАЦИЯ
WordPress се инсталира изключително лесно и ако за локална
инсталация е необходимо решение като XAMPP, с което да се
създаде база данни, то за незапознат потребител, който иска
да пусне своя сайт направо в уеб, дори и това не е задължително. Повечето сериозни хостинг компании вече предлагат възможност системи като WordPress, Drupal, Magento или
OpenCart да се подкарват направо в техните хостинг панели
– буквално с няколко клика. За целта се използват вградени платформи като Softaculous, в които е достатъчно да посочите, че искате да инсталирате WordPress, след което да
изберете директория, име и парола на администраторския
акаунт, да въведете име и описание на сайта, както и имейл
адрес. След това стартирате процеса на инсталация и след
броени секунди вече имате уебсай.
АДМИНИСТРАТОРСКИ ПАНЕЛ
Едно от основните предимства на WordPress е възможността всеки елемент от съдържанието да се създава, променя
и премахва лесно през един централизиран админ панел
(Dashboard). Използвайки различните инструменти в него
можете да създавате нови уебстраници, новини или новинарски категории, да конфигурирате меню и да избирате кои
страници да включва то, да управлявате наличните уиджети,
плъгини и шаблони (теми). От тук се променят и базовите настройки, които позволяват да определите, коя страница да се
стартира първа при зареждане на сайта, какво ще е логото,
името и много други неща. Добавянето на нови потребители
и определянето какви правомощия да имат също става с няколко клика през менюто Потребители на админ панела.
ШАБЛОНИ (ТЕМИ)
След като инсталирате WordPress, можете лесно да добавите
една от хилядите налични в интернет теми за тази платформа. Темите създават облика на вашия уебсайт и определят
до голяма степен неговите функционалности. За WordPress
непрекъснато се създават нови и нови теми, много от които
са безплатни, а други струват суми от порядъка на 10, 20,
50 или 100 щ. долара. Предимството на платените е, че найчесто имат много по-богати функционалности и освен това се
поддържат и развиват по-добре. Избирайки подходяща тема
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можете да улесните много създаването на уебсайт с конкретна
насоченост – например онлайн магазин, новинарски портал
или сайт за събития. Темите се инсталират и активират с няколко клика като за целта трябва да отидете в меню Външен
вид (Appearance), подменю Теми (Templates) на вашия админ
панел. От тук можете лесно да инсталирате нова тема като я
качите от локалния си компютър или направо през уеб (използвайки търсачката).
ПЛЪГИНИ (РАЗШИРЕНИЯ)
Подобно на темите, в интернет можете да откриете също и
хиляди платени или безплатни плъгини, които добавят към
вашия WordPress уебсайт разнообразни нови функционалности. Инсталират се лесно през меню Плъгини (Plugins), след
което някои от тях имат по-лесен или по-сложен процес на
конфигурация. С помощта на различни плъгини можете да добавите към своя уебсайт многоезичност, разнообразни визуални ефекти (например подвижно меню, което се премества
надолу, докато скролирате или забавен ефект към курсора на
мишката), календар, контактна форма за сайта си, слайдер,
който да сменя различни изображения и текстове на първа
страница или дори по-мощни функционалности като пълноценен онлайн магазин. Чрез плъгин можете да правите и други неща като например да прехвърлите целия сайт, заедно
със съдържанието, настройките и базата данни върху нова
WordPress инсталация на друг хостинг.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
WordPress наистина промени много неща в технологичния свят
през последните години. Големи компании за уеб разработка
установиха с изненада, че могат да бъдат конкурирани от малки екипи, които вече правят много лесно не по-малко мащабни
проекти. Отделни ентусиасти и малки неправителствени организации или стартъпи пък получиха средство да управляват
пълноценно своето присъствие в уеб, без почти никакви ограничения във визията и функционалностите на сайтовете им. Не
една и две малки български фирми или фриленсъри вече работят пълноценно на глобалния пазар, намирайки си клиенти
от Западна Европа и САЩ, за които разработват разнообразни
WordPress проекти, а този потенциал тепърва ще се разкрива.
Лекотата и достъпността на тази платформа, в комбинация с
наличието на различни уебсайтове за фриленсъри, позволяват
практически на всеки българин с базова техническа грамотност
да си заработва добри приходи, като при това работи за чужбина и внася пари в българската икономика отвън.

