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ИГРОВИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
сериозно занимание – точно противоположно на 
играта. Има обаче алтернатива на натрупването 
на знания само със скучно наизустяване.

Образованието може да бъде интерактивно и 
интересно, когато се възлагат задачи, свързани 
с учебния материал, комбинират се различни 
фактори като срок, цел, екип, а на финала има 
награда. Ако се стимулира интересът чрез 
въвеждане на метода на игровизацията (gamifi-
cation), често се наблюдават отлични резултати 
във всички възрастови групи. Необходимо е 
обаче да се промени стереотипът, че играта е 
само загуба на време.           Вижте повече на стр. 4

Европейският Екстремно голям телескоп (E-ELT) ще е най-голямото око, 
гледащо небето

Високо в планините на Чили се намира мястото на 
което се ражда в момента най-големият оптичен 
телескоп в света. Екстремно големият телескоп 
(Extremely Large Telescope – ELT) ще разполага 

с основно огледало, съставено от почти 800 
отделни сегмента. То ще може да събира повече 
светлина от всичките съществуващи най-големи 
телескопи на планетата, взети заедно.                

Продължава на стр. 14

Как да “хакнем”
Google

                          
стр. 46

“Искам да играя!”, “Сядай да учиш!”  - вероятно 
всеки е участвал в такъв диалог през детството 
си. Традиционното образование успява да внуши, 
че ученето не е забавно и приятно, защото е 

https://cct.bg/
https://www.logiscool.com/bg/
https://kafene.bg/
https://pixelmedia.bg/
https://steam.bg/


Измина още една година, изпълнена с предизвикателства за обществото ни 
като цяло и в частност - за образованието. Година, в която все пак успяхме 
да създадем и нашия електронен вестник Uchi.bg, посветен на образованието, 
науката, личностното развитие и всички аспекти на познанието.

Създадохме този вестник, защото вярваме, че именно познанието е това, което 
винаги е осветявало пътя и е помагало на човечеството в трудни времена. 

Затова и сме убедени в неговия потенциал да ни изведе от настоящата криза, създавайки едно по-
пълноценно и критично мислещо общество.

Този вестник е за всеки, който споделя същите ценности - независимо дали е все още ученик, опитен 
преподавател, дългогодишен учен, или просто човек, който проявява любопитство към света и иска 
да знае повече.

В източните бойни изкуства съществува понятието шошин, което означава “ум на начинаещ” и има за 
цел да покаже, че всички - от новаците до майсторите трябва да възприемат себе си като начинаещи 
по пътя на своето обучение.

Затова екипът на вестник Uchi.bg поздравява с Коледно-новогодишните празници всички вас, които 
сте запазили този ум на начинаещ. Желаем ви една по-здрава, успешна и най-вече щастлива нова 
година. И продължавайте в същия дух!

Александър Александров, шошин
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Игровизация на обучениетоИгровизация на обучението
Марлена Пенчева

Според проучвания възрастните прекарват 
3 млрд. часа годишно, играейки видеоигри, 
а 97% от децата играят често на компютърни 
или видеоигри. Изводът е, че играта е важна 
част от ежедневието ни и може успешно да се 
включи като ефективен метод за увеличаване на 
концентрацията и знанията на учениците.

Какво е игровизация?

Терминът “Gamification” е въведен през 2002 
г. от английския програмист Ник Пийлинг, но 
думата и методът набират популярност през 
2010 година. През последните години се налага 
и в българското образование, където се нарича 
геймификация или игровизация. Идеята на тази 
система е, че се учи най-добре, когато има цел, 
която се постига по забавен начин, а накрая се 
получава награда. 

Какви са ползите от игровизация на 
обучението?

 
Игровизацията прави трудните за усвояване 
знания по-забавни, като помага за мотивацията 
на учениците и ги прави по-ангажирани 

с преподавания материал. Математика, 
литература, химия, история – всичко може да 
бъде игровизирано. Методът е една от най-
новите тенденции и в дистанционното обучение.

Технологиите вече са навсякъде в ежедневието 
ни и когато добавим към тях нещо, което всички 
обичат – игрите, използването им за подпомагане 
на ученето има големи ползи. Пристрастяващите 
качества на видеоигрите, които привличат и деца, 
и възрастни, се проявяват с подобни резултати на 
ангажираност, когато се прилагат и към учебен 
материал. А при игровизацията участниците 
могат без притеснение да се провалят и да губят 
- това е един от основните принципи на играта 
– учи ни да губим, но и мотивира да опитаме 
отново. 

Стимулиране на креативността
 
Друга важна полза от игровизацията е поощряване 
на учащите да създават нови стратегии и модели 
с цялата си креативност и старание. Това е 
основната разлика с класическото образование, 
което учи да се следват готови модели, а не да се 
създават свои. 

 Продължава от стр. 1
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Най-използваните техники за игровизация 
в образованието са компютърните игри, 
приложения, платформи за електронно обучение 
и виртуални класни стаи. Те се прилагат и в 
училищата, и в курсовете за самообучение, което 
показва, че ефектите от геймификацията не се 
ограничават с  възрастта.

Игрови механики

Механиката на играта са правилата, процедурите 
и наградите, които ръководят участниците 
и  реакцията на играта към техните действия. 
Това включва точки, нива, мисии, класации и 
резултати. Използването на правилните механики 
води до силно мотивиращо и удовлетворяващо 
изживяване от страна на участника. Лесни за 
ползване уеб и мобилни платформи за обучение 
премахват скуката от учебните часове, като 
геймифицират целия процес и обучението се 
заменя с интерактивна игра.

Някои основни механики на успешните 
игри са:

1.  Стриктни правила. Страхотните игри имат 
строги и често абсурдни правила, които 
превръщат задачата в забавление. 

2. Състезателен елемент. Най-популярните игри 
имат силен състезателен елемент. 

3. Механика на наградата. Всички игри работят 
върху предоставянето на някаква награда.

4. Добре балансирано съотношение успех/
провал. Предизвикателството трябва да бъде все 
пак постижимо.

5. По-широк конкурентен елемент. Целта е да 
се превърне нещо потенциално досадно в игра, 
като включва естествените желания на хората за 
конкуренция и постижения. 
6. Баланс на късмет срещу умение. Обикновено 
правилото е да се награждава доброто умение, 
но в играта трябва да има и елемент на късмет.

7.  Фактор на пристрастяване. Добрите игри влизат 
под кожата и водят до пристрастяване. Всички 
социални мрежи могат да бъдат класифицирани 
като пристрастяващи. Pokémon Go е една от най-
успешните мобилни игри на всички времена и 
още е популярна, въпреки че вече не е глобален 
феномен като през 2016 година. Каква е тайната? 
Чрез геймификация приложението успя да 
завладее и ангажира потребители по целия 
свят, като ги награждава с покемони за ходене 
на големи разстояния. Ако бяха помолили тези 
хора да вървят без никакъв стимул, вероятно 
нищо нямаше да се получи. Това е силата на 
игровизацията!

Методи за игровизация в бизнеса

Доказано е, че игровизацията е ефективна както 
в образователна среда, така и за корпоративни 
компании, които я използват за обучение на 
служители. Прилагането на методи от игрите 
е успешно и за привличане на клиенти и 
изграждане на лоялност в конкурентна среда. 

Влиянието на технологиите

Появата на интернет, изкуствения интелект 
и други технологии развиха значително 
геймификацията. С навлизането на смартфоните 
хората от всички възрасти станаха фенове на 
игрите и това създва огромни нови възможности 
за вмъкване на игрови механики в нашето 
ежедневие.

Игровизацията е навсякъде около нас. Тя е 
успешна за всяка професионална сфера и всяка 
възрастова група. Най-осезаема нужда от нея 
обаче има в образованието. В съвременния свят 
основни проблеми за учениците са задържането 
на вниманието и липсата на мотивация. 
Игровизацията е образователният инструмент 
на новото поколение, който смесва виртуалния 
с реалния свят и така дава много по-добри и 
дългосрочни знания.
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Logiscool LIVE!: Виртуалната реалност 
вече е част от нашето ежедневие

Мария Иванова

 Oснователят на VRtual Space Венцислав 
Луканов гостува в първото събитие от поредицата 
интервютата LIVE! на веригата школи по 
програмиране Logiscool Bulgaria. То се проведе 
на 16 декември в онлайн формат и беше посветено 
на темата: “Виртуална реалност: Дигиталната 
плетка на настоящето и бъдещето”.

 Това е първото от поредицата месечни 
събития на Logiscool, което има за цел да 
въведе публиката в някои от най-иновативните 
технологични области и да ги представи на по-
разбираем език. Във фокуса на дискусията бяха 

виртуалната, добавената и смесената 
реалност, 

които вече са част от нашето ежедневие и 
могат да бъдат открити в зрелищните игри, 

които играем, в медицината, архитектурата, 
филмовата индустрия и много други области на 
живота. Срещаме ги и във филтрите в социалните 
мрежи (Instagram, Snapchat, Facebook), които 
разпознават лицето ни и след това поставят по 
него дигитално съдържание (като уши, трапчинки, 
червен нос и др.), което може да се движи заедно 
с нас.

 Друг пример е 360-градусовата фотосфера 
на света около нас на Google Maps, която е 
достъпна и с очила за виртуална реалност. Goog-
le има и културно приложение, което е напълно 
достъпно за виртуални обиколки. Това също е вид 
виртуално изживяване, което дава възможност 
на хората да пътуват и да се забавляват. Когато 
гледаме новините и до водещите се появяват 
холограми със статистики и времето, това отново 
е вид добавена реалност, предоставяща ни 
допълнителна информация.

https://www.logiscool.com/bg/
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Каква е разликата между виртуалната и 
добавената реалност

 На събитието на Logiscool беше наблегнато 
на различните аспекти на тези технологични 
концепции. Докато виртуалната реалност (vir-
tual reality - VR) напълно ни откъсва от нашето 
обкръжение и ни пренася някъде другаде, то 
добавената реалност (augmented reality - AR) 
по-скоро го надгражда с дигитално съдържание, 
което можем да видим заедно с реалния свят 
около нас. Смесената реалност (mixed reality - 
MR), от своя страна, ни позволява без мобилни 
телефони, а само с жестове да управляваме това 
дигитално съдържание.

Виртуалната реалност е микс от 
възприятия,

които минават през нашите очи и уши. Според 
лектора на събитието, тя ни пренася на “друго” 
място и за да можем да се чувстваме наистина там, 
се използват разнообразни способи. За разлика 

от нея добавената реалност минава само през 
зрението. При нея очакваме да взаимодействаме 
с актьор или предмет, който можем да видим до 
себе си.

Приложения на VR 

 Виртуалната реалност намира все повече 
приложения в различни сфери от ежедневието 
ни. В медицината например чрез нея могат 
да се лекуват различни фобии. Периодът на 
свикване с роботизирани протези също може да 
се подпомогне от VR.

 Добавената реалност от своя страна 
намира приложение в индустриалния сектор. 
Пример за това са специално разработени очила 
с окуляр, които помагат на инженерите да се 
ориентират по-бързо в работната си среда и 
да бъдат със свободни ръце, докато работят. 
Само поглеждайки към даден обект, те могат да 
виждат информация за състоянието на машините 
около себе си например или да достъпват 
различни видове чертежи.
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Друг извод от LIVE! събитието на Logiscool 
е, че благодарение на развитието на новите 
технологии,

виртуалната реалност става все по-
достъпна.

 Геймингът например стимулира 
производителите да създават все по-
мощни устройства, които да работят по-
енергосъобразно и ефективно. Като резултат, 
средностатистическият смартфон днес може да 
поддържа технологии за добавена реалност. 

Какви специалисти създават виртуалната 
реалност?

 В националната класификация на 
професиите у нас съществува само една 
професия, която съдържа в себе си думата 
“дигитални” и това е Специалист дигитални 
изкуства. Под тази шапка влизат дизайнери, 
занимаващи се с 3D моделиране, други които 
създават графичния интерфейс на програмите, 
както и програмистите, които работят върху 
алгоритмите за визуализация.

Създаването на VR вече е достъпно и за 
малките деца

 Съществуват програми, чрез които децата 
могат сами да създадат своето виртуално 

изживяване и след това да го тестват със 
собственото си устройство. Това е много 
вдъхновяващо за малките изследователи и 
им дава мисленето на създатели. Ето защо 
образователният сектор може много да се 
възползва от VR технологиите, използвайки ги за 
онагледяване на учебния процес и правейки го 
по-достъпен за учениците.

VR в помощ на образованието

“Към днешна дата образованието минава през 
големи предизвикателства и промени. Работейки 
дистанционно от вкъщи, за да сме сигурни, 
че децата не се разсейват, трябва да има 
игровизация със съдържанието. Видеоигрите 
разполагат с всички инструменти да работят с 
впечатленията им. В този смисъл образованието 
нe трябва да гледа на мобилните устройства 
като на нещо, което е лошо за децата, а по-скоро 
като допълнителен инструмент, който може да се 
използва, ако бъде насочен в правилната посока” 
- посочи основателят на VRtual Space Венцислав 
Луканов по време на своята онлайн лекция.

Екипът на компанията планира в бъдеще да 
създаде колекция от образователни помагала. Те 
ще могат да правят така, че учебното съдържание 
да “оживее” пред очите на децата и дори, когато 
преподавателят отсъства, да бъде заместен от 
аватар.
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МОН създаде 
безплатен онлайн 

каталог 
Министерството на образованието и науката (МОН) 
създаде онлайн каталог с над 10 500 безплатни 
образователни ресурса – уроци, видеоклипове, 
игри, софтуерни симулации и картинки. Те могат 
да се използват както самостоятелно от учителите, 
учениците и техните родители, така и да се комбинират 
за създаване на по-сложно учебно съдържание и по-
интерактивни занятия.

Шестдесет процента от свободните ресурси в каталога 
са създадени от преподаватели в българските 
училища чрез инструменти като Liveworksheets, 
LearningApps, H5P, Wordwall, Quizizz, Quizlet, Wake-
let, Wizer Qoconqr, Smart test и др. Останалите са 
събрани от някои от най-големите доставчици на 
образователно съдържание – TED ED, Free 3D anat-
omy Models, National Science Foundation, CommonS-
paces, Library of the Congres, ClicZone и др.

                Вижте още: Uchi.bg

Седемгодишно 
българче измисли 
възпитателна игра

„После“, „момент“, „след малко“, „ей сега“, „след пет 
минутки“. Или още по-лошо – „не“, „няма“, „не искам“ 
– родителите чуват тези думи всеки ден и това често 
ги напряга, а от друга страна техните реакции не 
са приятни за децата. Ето защо 7-годишният Стефи 
Койчинов от София измисля начин майка му да спре 
да му се кара при всяка неприемлива постъпка. „Мамо, 
вместо да ми се караш, давай ми знаци. Ето, сега ще 
ти ги нарисувам“, казва той един ден на майка си и, 
първоначално като на шега, това се оказва първата 
стъпка в разработката на „Усмихни майка!“ първата 
възпитателно-мотивационна игра от деца за деца и 
техните родители.

Със своите много прости правила и хитри механизми 
за поощрение, „Усмихни майка!“ учи децата да 
помагат със задълженията вкъщи, да бъдат мили и 
грижовни, а родителите – търпеливи и спокойни. 

                 Вижте още: Uchi.bg

Столична община приема творби за единадесетото 
издание на Националния детски конкурс за авторска 
приказка „Ще ти разкажа приказка”

Дирекция “Култура” на Столична община организира 
единадесето издание на Националния детски конкурс 
за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”.

Конкурсът е на свободна тема и в него могат да 
участват деца в две възрастови категории: 9-12 
години и 13-15 години.

Всеки автор може да участва с приказка (до три 
печатни страници), като след текста на приказката 
задължително изпише своите лични данни. 
Награждаването на победителите и представянето 
на сборника с творбите им ще се състои през първата 
половина на 2022 година. 

           Вижте още: Uchi.bg

Благотворителна 
инициатива дарява 

1000 книги на 
домове за деца

Мащабна благотворителна инициатива дарява 1000 
книги в осем дома за деца, лишени от родителска 
грижа. Акцията, дело на Фондация „Подарете 
книга“, обзаведе по един книжен кът във всеки дом 
и го напълни със специално подбрани заглавия. 
От класики на детската литература като романите 
на Ерих Кестнер до по-съвременни автори като 
Рик Риърдън и Дж. К. Роулинг — всяка библиотека 
съдържа над сто разнообразни книги.

Каузата обедини представители на българския частен 
сектор, които закупиха книгите и мебелировката за 
създаването на неповторимите библиотеки. За да 
бъде книжната изненада още по-голяма, всеки член 
от екипа на Nexo — общо 300 души — написа лично 
писмо към децата в домовете. Писмата бяха вложени 
в книгите, за да могат бъдещите им малки читатели 
да ги открият, когато разлистят страниците за пръв 
път.
           Вижте още: Uchi.bg

СO приема творби 
за конкурса „Ще ти 
разкажа приказка”

https://uchi.bg/%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd/
https://uchi.bg/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0/
https://uchi.bg/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba/
https://uchi.bg/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0-1000-%d0%ba/
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Бизнесът ще 
обучава учители и 

ученици
Ученици и учители ще се запознаят с новостите в 
технологичния сектор, като участват в семинари и 
практически обучения, организирани от бизнеса. В 
инициативата са включени 147 държавни и общински 
училища, които ще получат близо 300 000 лева по 
Националната програма „Бизнесът преподава“.

Представители на предприятия ще участват в 
учебния процес в 122 училища. Специалистите ще 
запознаят децата с практическата приложимост на 
технологиите по изучваните от тях предмети. Целта е 
учениците да бъдат мотивирани да изучават професии 
и профили в областта на предприемачеството и STEM 
компетентностите. За този модул са предвидени 232 
294 лева.

Учителите ще се запознаят с развитието на 
технологиите и пазара на труда.         

                                                           Вижте още: Uchi.bg

Млад предприемач 
учи децата на 

предприемачество
Инициативата „Предприемачи в клас“ влезе в 
клас с първото си от началото на учебната година 
онлайн събитие. Осмокласниците от Шуменската 
профилирана езикова гимназия се срещнаха със 
своя съгражданин – младия предприемач Калоян 
Куманов, който в рамките на един час им представи 
вдъхновяващата си история на съсобственик 
на иновативната компания за автоматизация в 
земеделието НИК, оценена на 30 млн. eвро.

Срещата бе организирана в рамките на инициативата 
„Предприемачи в клас“, която се реализира от 
Сдружение “Глобален предприемачески мониторинг 
България” (GEMBG) с финансовата подкрепа на 
Фондация “Америка за България” и е насочена към 
развиване на предприемаческото мислене сред 
младото поколение в училище. Куманов е част от 
класацията на успешните „30 под 30“  за 2016 г. 

                                         Вижте още: Uchi.bg

Познатият тип тестови задачи със затворен отговор 
вкарват учениците в мисловен калъп. Така не се 
развива способността им да разсъждават и да 
достигат до задълбочено разбиране. До такова 
заключение стигат учители и специалисти по 
български език от Академия „Никола Тесла“ и 
платформата за грамотност „Как се пише?“.

Поради комплексни фактори младежите все по-
често срещат трудности да установяват логическата 
връзка между изреченията и думите в тях, да намират 
подходящ предлог или съюз, да ги осмислят и да 
вникват в тях. Обезпокоително е, че се регистрира и 
аграматичност при конструирането на изречения, т.е. 
липсва правилното за езика ни съгласуване между 
отделните елементи. В изследването са включени и 
задачи от изпитния формат за национално външно 
оценяване (НВО), както и които да провокират 
мисленето и въображението.
           Вижте още: Uchi.bg

Оценката от 
матурата по 

български ще влиза 
в бала за медицина

Кандидат-студентите по специалностите 
„Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ ще 
полагат приемни изпити по „Биология“ и „Химия“, 
както досега, но в балообразуването ще участва и 
оценката от задължителната за всички матура по 
български език и литература (БЕЛ).

Досега за „Медицина“, „Дентална медицина“ и 
„Фармация“ не се вземаше оценката от ДЗИ по 
БЕЛ. Тази промяна бе предложена от ректорите 
на медицинските университети преди няколко 
месеца. Освен това във връзка с новия Закон за 
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 
в конспектите за кандидатстудентските изпити по 
„Биология“ и „Химия“ ще бъдат включени избрани 
теми от профилиращите предмети “Биология и 
здравно образование” и “Химия и опазване на 
околната среда”, изучавани във втори гимназиален 
етап.
            Вижте още: Uchi.bg

Експерти: Тестовите 
задачи вкарват 

учениците в 
мисловен калъп

https://uchi.bg/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d1%89%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/
https://uchi.bg/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0/
https://uchi.bg/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba/
https://uchi.bg/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b7%d0%b8/
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Екипът на образователната организация Space Challenges 
разработи инструмент, подпомагащ всеки желаещ да се обучава 
в областта на космическите науки

Александър Александров

Българи създадоха Българи създадоха 
най-голямата платформа най-голямата платформа 

за космическо обучение в за космическо обучение в 
ЕвропаЕвропа
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 През последните години космосът става 
все по-достъпен за повече хора и от запазена 
„територия“ за няколко космически агенции 
на най-силните държави в света, постепенно 
се превръща в един динамичен и бързо 
либерализиращ се сектор. В него вече работят 
стотици стартиращи фирми за създаване на 
ракети, скафандри, сателитни системи, както и 
множество други поддържащи продукти и услуги.

 Всичко това обещава едно: днес е по-
лесно от всякога да се занимаваме с дейности, 
свързани с космоса. И дори да направим кариера 
в тази област. И като имаме предвид, че най-
голямата мечта на почти всяко дете е била 
да бъде космонавт, вероятно мнозина ще са 
заинтересувани. Остава обаче въпросът:

Как да се подготвя за космическа 
кариера?

 Едно е да искаш, а съвсем друго – да 
натрупаш необходимите знания и умения, за да 
навлезеш в тази област. Нито един университет 
в България към момента няма такава тематична 
учебна програма, а и в Европа като цяло техният 
брой не е голям. Благодарение на усилията на 
един млад визионер – Райчо Райчев – обаче у 
нас вече съществува образователна програма, 
посветена на космическата тематика.

 Както ви разказахме в първия брой на 
нашия вестник Uchi.bg, Райчев е създател на 
програмата Space Challenges (Космически 
предизвикателства), която всяка година подготвя 
десетки кадети в области, необходими за кариера 
в космоса. За да разшири възможностите и 
обхвата на обучението обаче организацията е 
разработила и

първата по рода си интерактивна онлайн 
платформа

за изучаване на космически науки. Тя е най-
големият европейски проект за подобно обучение 
и е създадена изцяло от български екип.
 
 Платформата се нарича Spaceport Acad-
emy, напълно безплатна е и разполага с лесен 
за използване уеб интерфейс. Съществува от 
2017 година. Това я прави достъпна през всяко 
устройство с интернет връзка и браузър. Има 
версии на български и на английски език. По 
този начин тя позволява на всеки желаещ 
човек по света да трупа познания в областта на 
космическите изследвания.

 „Космосът е бъдещето на човечеството. 
Не случаен е и фактът, че в последните пет 
години в развитието на космически технологии и 
услуги чрез частни инициативи са инвестирани 

https://www.spaceedu.net/
https://spaceport.academy/
https://spaceport.academy/
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повече средства на глобално ниво, отколкото 
през предходните няколко десетилетия общо. 
Убеден съм, че космическият сектор тепърва 
ще увеличава своето значение за бъдещето на 
обществото ни.

Космосът е все по-достъпен

и интересен за развитието на ново поколение 
услуги и приложения за Земята. Това е и 
причината да създадем платформата Spaceport, 
а именно, за да отговорим на необходимостта от 
адекватна образователна среда, която да свързва 
космическия сектор и младите хора в България. 
Чрез „Спейспорт“ всеки, който се интересува от 
тематика, свързана с Космоса, може да направи 
своите първите стъпки в сектора“ – споделя 
самият Райчо Райчев по повод иновативната 
платформа.

 Освен в сферата на космоса, Spaceport 
Academy съдържа също и лекции в перспективни 
области като роботиката, изкуствения интелект 
и други сфери на познанието. Към момента 
в платформата има няколко стотин лекции, 
достъпни през

привлекателен триизмерен интерфейс.

Тя включва също елементи на игровизация, 
множество текстови и видео материали, както 

и тестове. При създаването й са следвани 
най-новите технологии в образователните 
онлайн услуги, които правят обучителния сайт 
изключително лесен и приятен за употреба. Друго 
важно предимство на българската платформа е, 
че

лекциите в нея са от световно признати 
учени,

включително специалисти от Американската 
космическа агенция NASA, Европейската 
космическа агенция ESA, руската и японската 
космически програми, както и някои от най-
реномираните университети в света. Показателно 
за интереса към проекта от космическата 
общност е, че някои от най-разпознаваемите 
учени от тази област са създали свои лекции 
специално за Spaceport Academy.

Програмата „Космически предизвикателства“ 
по траиция поддържа много добри отношения 
с водещи научни институции и организации от 
целия свят. Много техни представители през 
годините са идвали в България да преподават 
на родните кадети и участието им в онлайн 
платформата не е изненада за никого. Това от своя 
страна прави проекта не просто един от малкото 
в света, а и един от най-стойностните, предлагащ 
изключително високо ниво на образование в 
сферата на космическите науки.
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Европейският Екстремно 
голям телескоп (E-ELT) 
ще е най-голямото око, 

гледащо небето
Светлин Желев
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 Продължава от стр. 1

 Първоначално наречен 
European Extremely Large 
Telescope (E-ELT), името на 
проекта бе променено през 
2017 година. Той вече се нарича 
Extremely Large Telescope, 
което отразява нарастващия 
брой международни 
партньори на Европейската 
южна обсерватория (ESO) и 
местоположението на проекта в 
Чили.

 Учените твърдят, че 
рекордно големият оптичен 
телескоп ще доведе до 
открития, които дори не можем 
да си представим днес. Той ще 
вдъхнови хора по цял свят да 
мислят за наука, технологии и 
за нашето място във Велената.

Планиране и изпълнение
 

Този вид телескопи се състоят от 
първични и вторични огледала. 
До последните няколко 
десетилетия тези огледала бяха 
съставени от едно-единствено 
твърдо парче стъкло. Най-
големите едностъклени 
или монолитни огледала, 
използвани в момента, могат 
да бъдат намерени на Големия 
бинокулярен телескоп (LBT), 
всяко с диаметър 27,5 фута (8,4 
метра).

 До сега използваната 
технология обаче ограничава 
размера. Големият бинокулярен 
телескоп достига до възможния 
максимум за използването на 
едно парче. Изграждането 
на още по-големи огледала 
изисква използването на 
сегменти, които работят заедно 
като единица за събиране на 
светлина. Телескопите Keck в 
Хавай,

както и космическият телескоп 
James Webb, който предстои да 
полети всеки момент, са два 
примера за проекти, използващи 
сегментирани огледала.

 ELT ще се състои от главно 
огледало с диаметър от 39 
метра, съставено от 798 отделни 
шестоъгълни сегмента. Всеки 
сегмент ще бъде с диаметър 
1,4 м и дебелина 5 сантиметра. 
Заедно сегментите ще събират 
десетки милиони пъти повече 
светлина от човешкото око.

 Ранните проекти на 
ELT включват сегментирано 
основно огледало от 42 метра и 
вторично огледало с диаметър 
5,9 м. През 2011 г. ESO реши 
да намали размера до 39,3 м. 
първично и 4,2 м. вторично, 
намалявайки разходите и 
позволявайки на телескопът да 
бъде завършен по-рано.
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Локацията

 ELT ще се намира в Cer-
ro Armazones, Чили. Голямата 
надморска височина и ниската 
влажност правят мястото 
предпочитано за големи 
оптични телескопи. Локацията 
е избрана през 2010 г., а през 
2011 г. чилийското правителство 
дарява земя за инструмента, 
като същевременно се ангажира 
да запази допълнителни 362 
квадратни километра без 
сгради, които биха могли да 
попречат на наблюденията на 
телескопа.

“Чили има най-чистото небе 
на Земята и е домакин на 
най-важните центрове за 
астрономически наблюдения“, 
заявява чилийският министър 
на външните работи Алфредо 

Морено. Това е част от нашите 
активи, а също и част от нашия 
принос към човечеството.”

Старт на изграждането

През 2015 г. бяха одобрени 
първите инструменти за 
масивния телескоп. Те включват 
близък инфрачервен имиджър, 
адаптивна оптична единица, 
интегрален полеви спектрограф 
и средно инфрачервен изглед 
и спектрограф. Церемонията 
по първата копка за телескопа 
се състоя през 2017 година. 
В допълнение към началото 
на изграждането на ELT, 
церемонията включваше и 
запечатването на капсула с 
времето, подготвена от ESO.

На сайта си в мрежа ESO има 
картина с предаване на живо 
на Cerro Armazones. Всеки 

желаещ може да погледне 
по всяко време до къде е 
стигнала работата. А в края на 
2021 г. тя е доста напреднала. 
Още през 2018 г. първите шест 
шестоъгълни сегмента за 
главното огледало на ELT бяха 
успешно отлети в Германия. 
Предстои да бъдат изляти 
повече от 900 сегмента — 798 
за основното огледало, плюс 
резервен комплект от 133. Когато 
се достигне напълно скоростта 
на производство, всеки ден ще 
бъде произвеждано по едно 
подобно. Първата светлина е 
планирана за 2024 година.

В момента ELT не е единственият 
подобен телескоп, който се 
изгражда. Тридесетметровият 
телескоп (TMT) беше настроен 
за изграждане в Мауна Кеа, 
Хавай, докато не възникват 
проблеми с разрешението му 
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за строеж през 2015 година. 
В момента TMT е в процес на 
изчакване, като организаторите 
му обмислят алтернативно 
местоположение в Ла Палма 
на Канарските острови. Друг 
много голям оптичен телескоп 
в процес на изграждане е 
гигантският магеланов телескоп 
(GMT), който също се строи в 
Чили. GMT ще комбинира седем 
8,4-метрови огледала, за да 
създаде ефективен отвор от 
24,5 метра. Очаква се той да 
започне работа до 2025 година.

Какво ще изследва ELT?

Масивното сегментирано 
първично огледало на ELT 
ще му позволи да извършва 
новаторска наука, да изследва 
екзопланети, да дава поглед 

към отдалечени галактики и да 
подобрява разбирането ни за 
основните закони на физиката.
Един от най-интригуващите 
и вълнуващи аспекти на 
научната програма ELT 
ще бъде откриването и 
характеризирането на планети 
и протопланетни системи около 
други звезди. Телескопът ще 
може да открива нови светове, 
подобни на Земята, директно 
да изобразява по-големи 
планети, както и потенциално 
да характеризира техните 
атмосфери. Той ще наблюдава 
планети-гиганти около млади 
звезди и в райони на образуване 
на звезди, проследявайки 
еволюцията им във времето.

ELT ще отговори на 
фундаментални въпроси 
относно формирането и 

еволюцията на планетите, 
планетарната среда на други 
звезди и уникалността на 
Слънчевата система и Земята“, 
пише ESO на своя сайт.

Оптичният гигант също така ще 
може да надникне в сърцето 
на галактиките, за да преброи 
звездите им. Понастоящем 
астрономите могат да 
разглеждат само отделни 
звезди в нашата собствена 
галактика и нейните най-
близки съседи, нито една от 
които не е елиптична галактика. 
„Звездните популации на 
галактиката носят спомен за 
цялата ѝ история на образуване 
на звезди и декодирането на 
тази информация предлага 
подробна информация за 
миналото на галактиката“, 
посочват от ESO.
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ELT ще може с голяма точност  
да надникне в звездните 
популации на по-далечни 
галактики, включително 
гигантските елиптични 
галактики, предоставяйки 
подробна информация за 
образуването на звезди, 
обогатяването с метали и 
историята на движението на 
близките галактики.

ELT също така ще може 
да разглежда по-далечни 
галактики, като изследва 
стотици масивни такива 
обекти. Предоставяйки на 
учените информация за 
тяхната възраст, звездни 
маси, скорост на образуване 
на звезди, съдържание на 
метали и други. Телескопът ще 
направи възможно по-пълното 
разбиране на образуването 

на галактики. Той също така 
ще може да се върне към края 
на “тъмните векове”, когато 
галактиките са започвали да се 
формират след Големия взрив, 
за да идентифицира някои от 
първите галактики и техните 
свойства.

Масивният инструмент ще 
помогне да се хвърли малко 
светлина върху разширяващата 
се вселена. Помагайки 
на учените да открият и 
идентифицират далечни 
типове свръхнови, ELT ще 
помогне за картографирането 
на Вселената и историята на 
нейното разширяване.

“ELT също така ще се опита 
за първи път да ограничи 
тъмната материя чрез 
директно наблюдение на 
глобалната динамика на 

Вселената”, посочват от ESO. 
“Това измерване ще предложи 
наистина независим и уникален 
подход към изследването на 
историята на разширяването на 
Вселената.”

“Изключително големите 
телескопи се считат в световен 
мащаб за един от най-високите 
приоритети в наземната 
астрономия”, пише ESO на 
своя уебсайт. “Те ще разширят 
значително астрофизичните 
познания, позволявайки 
подробни изследвания на 
предмети, включително 
планети около други звезди, 
първите обекти във Вселената, 
свръхмасивни черни дупки и 
естеството и разпределението 
на тъмната материя и тъмната 
енергия, които доминират във 
Вселената.”
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Автономните автомобили 
- не чак толкова далечно бъдеще

Павлин Луканов
 Представете си бъдеще, в което 
колите няма да имат нужда от шофьор и 
ще ни транспортират до избраната от нас 
дестинация, докато ние просто се возим в тях 
и се наслаждаваме на пътуването. Според 
много изследвания, това ще намали значително 
броя на катастрофите по пътищата, без да 
говорим за редицата допълнителни ползи като 
повечето свободно време за работа, почивка или 
забавление в колата. Време, което до сега сме 
използвали за шофиране.

 Мнозина твърдят, че е въпрос на 
няколко години такива коли да започнат да се 
движат масово по пътищата ни, а според едно 
изследване на организацията IEEE, до 2040 г. те 
ще са толкова разпространени, че вече няма да 
се издават нови шофьорски книжки.

Запознайте се с автономните автомобили

 Този тип превозни средства ще могат 
да „усещат“ околната среда и да се движат без 
човешка намеса. Пътниците ще могат да поемат 
управлението, но автомобилът ще има възможност 
да се придвижва и изцяло самостоятелно. 
Автономните автомобили биха могли да отидат 
навсякъде, където и традиционните такива. 
Както и да извършват всички действия, които би 
могъл и опитен шофьор.

 За да постигнат това, колите на бъдещето 
ще разчитат на сензори, задвижващи механизми, 
сложни алгоритми, системи за машинно обучение 
и мощен хардуер, който може в реално време 
да управлява целия този механизъм. По всяко 
време автономното устройство разполага с 
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карта на обкръжаващата го среда, базирана на 
разнообразие от сензори, които са в различни 
части на колата.

 Радарни сензори следят за позицията 
на околните превозни средства, видео камери 
засичат светлината на светофарите, разчитат 
пътните знаци, следят за пешеходци и други 
фактори по време на движението. Разстоянието от 
околните обекти се определя чрез Lidar сензори, 
които изпращат пулсове светлина. Ултразвукови 
сензори в колелата пък засичат бордюри и други 
препятствия при паркиране.

 Всички тези данни минават през 
специализиран софтуер, който задава курса 
на движение, изпращайки инструкции към 
задвижващите елементи. Заложени са и 
специфични сценарии за избягване на 
препятствия, прогностични модели и такива 
за разпознаване на обекти. Обществото на 
автомобилните инженери (SAE) към момента 
определя 5 нива на автоматизация. Те са от 0 за 
изцяло ръчно, до 5 за напълно автономно. 

Развитие

 Тестовете на автомобили с различни нива 
на автоматизация се извършват в две основни 
направления. Те са физически в контролирани 
условия и когато това е разрешено на обществени 
пътища или във виртуална среда чрез компютърни 
симулации. При изпитания на обществени 
пътища се изисква наличието на човек, който да 
поеме управлението когато е необходимо. Такива 
тестове вече са разрешени на редица места, 
включително в щатите Калифорния и Ню Йорк, в 
САЩ.

 Тестове на автономни автомобили 
извършват редица компании, като те са в 
различни етапи на разработка. Така например Ap-
ple планира да пусне свой такъв модел през 2025 
г., като компанията вече има проведени тестове 
през изминалите години. Руската компания Yan-
dex от своя страна разполага с роботизирани 
таксита, които са в процес на изпитания в 
Москва и Израел. Нейни модели са използвани и 
на редица събития в САЩ, като демонстрация на 
технологията за автономно управление.
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 Други компании със значителен напредък 
в това отношение са Waymo, Tesla, Baidu, Kia, 
Ford, Audi, Huawei и т.н. Разбира се засега 
финализираните решения са малко и изпитанията 
им са в сравнително ограничени рамки. Предстои 
технологията да навлезе по-сериозно и в 
законодателството, за да бъдат създадени нови 
регулации, определящи рамките, в които ще 
се развива тя. Реалистичните срокове, в които 
може да видим изцяло завършени и внедрени 
автоматизирани решения, които са общодостъпни 
е най-вероятно в по-краткосрочното бъдеще, 
между пет и десет години.

Основни предизвикателства

 
 Проблемите са както технологични, така и 
законови. Една от основните сензорни технологии 
– Lidar – например е доста скъпа, като в момента 
се работи за постигане на баланс между обхват и 
резолюция. Също така стои и въпросът дали при 
наличието на множество автономни коли на пътя 
ще има объркване между тези сигнали. Това важи 
и за наличието на достатъчен честотен обхват за 
масовото им производство.

 Природните условия, като рязка промяна 
на времето също биха могли значително да 
влияят на получаваните данни. Така например 
при натрупване на сняг, пътната маркировка 
става невидима за сензорите. Това важи и при 
наличието на силен вятър с отломки и т.н. Чрез 
изпитания предстои да видим и как ще се справят 
тези автомобили в тунели и при преминаване под 

мостове. Предизвикателство са също и тежките 
условия в задръстванията.

 Въпросът кой ще носи отговорност при 
евентуален инцидент, причинен от автономни 
превозни средства, пък създава цяла нова 
категория от нерешени проблеми.

 Освен това хората разчитат на 
допълнителни невербални и недоловими засега 
от машините методи за комуникация, като очен 
контакт с пешеходците или разчитане на езика 
на тялото за вземане на моментни решения. Дали 
ще е възможно това да бъде пресъздадено и при 
автономното управление?

Приложение и ползи

 При идеални условия автономните 
автомобили биха могли до голяма степен да 
заместят традиционните превозни средства. Това 
включва личен автомобил, такси, автобус, камион 
и т.н. С тях ще е възможно и по-ефективното 
споделяне на превозно средство, което може 
да доведе до намаляване на задръстванията 
и евентуално разходите. По този начин ще се 
ограничи и замърсяването.

Всичко това може да промени и сегашната 
система за използването на лични автомобили. 
Изглежда няма ограничения в евентуалното 
приложение на този тип решения, но все пак 
тепърва предстои да видим в кои направления 
ще се развият те.
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Идва ли времето на летящите коли?Идва ли времето на летящите коли?
Катя Димитрова
 Може би не знаете, но летящите коли са 
една от най-старите концепции, когато хората 
са си представяли начина на придвижване 
в бъдеще. Идеята за кръжащи във висините 
превозни средства може да бъде срещната в 
разработки на учени, в литературата и в киното, 
както и в прогнозите на футуролози още от преди 
над сто години. Затова е учудващо защо все още 
те не съществуват, ако не броим няколко тестови 
разработки.
 
 В следващите редове ще разгледаме 
какво точно представляват летящите коли и кои 
са най-интересните проекти в този сегмент.
 

Какво представляват летящите коли?
 
 Както подсказва името, става въпрос за 
превозни средства, които могат да се движат във 
въздуха и същевременно имат характеристики на 
традиционни автомобили. Терминът се използва 
също така за обозначаване на самолети, способни 
да се движат по пътната мрежа и ховъркрафти.
 

 Техният външен вид често е бил 
предсказван от футуролози и са популяризирани 
много концептуални проекти. Но неуспехът им 
да се превърнат в масов продукт е довел до 
крилатата фраза „Къде е летяща ми кола?“, като 
парадигма за „провала“ на технологията. Дори и 
днес, те си остават популярна тема във фентъзи 
и научнофантастични романи, комикси и филми.
 

Историята
 
 Много прототипи на летящи коли са 
създавани от началото на 20-ти век, като за 
целта са били използвани различни летателни 
технологии. Повечето са проектирани за излитане 
и кацане конвенционално с помощта на писта, но 
има и други модели.
 
 Само десетилетие и половина след като 
братя Райт са излетели със самолета си над 
равнините на Кити Хоук, Северна Каролина, през 
1903 г., други пионери са започнали да преследват 
мечтата за летяща кола. През 18-ти век има дори 
един опит да се разработи „плъзгаща се каруца“, 
който, за не голяма изненада, се е провалил.
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В Службата за патенти 
и търговски марки на 
Съединените щати има близо 
80 патента за различни видове 
летящи автомобили. Някои 
от тях наистина са летели, 
повечето обаче не са. И нито 
един дизайн не е успял да се 
превърне в така очаквания 
масов автомобил „на крила“.
 
Идеята за летящите коли явно 
не спира да гложди умовете на 
изобретателите и сега, в края 
на 2021 г., със сигурност сме 
по-близо от когато и да било до 
това да ги видим на живо.
 

А кои са най-големите 
играчи в бранша към 

днешна дата?
 

AeroMobil
 
Базираната в Словакия 
компания остава ангажирана 
с пускането на функциониращ 
летящ автомобил, който нарича 
„суперкола със суперсили“. Сега 
тя разработва своя четвърти 
прототип.
 
AeroMobil влага време и пари 
в разработването на модел 
с електрическо задвижване. 
По-специално, тя обедини 
усилията си с организации като 
Starburst, за да постигне целта 
си.

Airbus
 
Европейската аерокосмическа 
компания представи чисто 
ново летящо такси, наречено 
CityAirbus NextGen, в края на 
септември тази година.

Напълно електрическият, 
четириместен самолет CityAir-
bus NextGen UAM има две цели 
– да работи тихо и бързо да 
покрива къси разстояния. Освен 
това Airbus работи с други 
партньори, градове и жители 
на градовете, за да създаде 
услугите и инфраструктурата, 
които са от съществено 
значение, за да стане този нов 
модел истинско средство за 
транспорт.

 
Volocopter

 
Дизайнът на Volocopter 2X 
е амбициозен и изглежда 
наистина страхотно. 
Разработено в Германия, 
превозното средство разполага 
с 18 ротора, захранвани с 
батерии, управлявани чрез 
един джойстик.
 
Колата може да превозва двама 
пътници. Има време за полет 
от 30 минути и обхват от 27 
километра между центровете за 
зареждане. Проектът включва 
сложни технологии, като четири 
независими сензорни модула за 
контрол на позиционирането, 
девет различни електрически 
батерии с вградени резерви и 
дори парашут, в случай че нещо 
се обърка.

Не е изненада, че Volocopter е 
последният избор на Дубай за 
предстоящия парк от въздушни 
таксита. А компанията показа 
модела 2X с двуминутен 
полет над Сингапур още през 
октомври 2019 година.
 

Porsche и Boeing
 
Гигантите в бранша Porsche 
и Boeing се свързаха, за да 
проучат дали има пазар за 
летящи таксита. Международни 
екипи от инженери от двете 
компании започнаха работа по 
концепция, визуализирана от 
изображение на едно наистина 
лъскаво превозно средство.
 Проектът все още е 
в зародишна фаза, така че 
окончателният дизайн може 
много да се промени, но фирмите 
си представят превозно 
средство за вертикално 
излитане и кацане, което е 
напълно електрическо, стилно 
и иновативно.
 

Hyundai
 
Hyundai създаде специално 
подразделение за летящи 
таксита през септември 2019 
година. Компанията все още 
не е пуснала прототип, но нае 
ветерана от НАСА д-р Джайвон 
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Шин, за да оглави навлизането 
ѝ в сегмента. Неговият опит в 
областта на електрификацията 
и усъвършенствания контрол 
на въздушното движение 
може да даде предимство на 
южнокорейската компания, 
която се опитва да изпъкне 
пред конкурентите.
 

Aston Martin
 
Дори и марката Aston Mar-
tin иска да навлезе в този 
пазар. През 2018 г. британският 
производител на спортни 
автомобили представи 
концепцията си за кола на име 
Volante Vision, която предлага 
място за трима пътници, 
подредени в триъгълна 
конфигурация.

 
Rolls-Royce

 
Всички знаем, че Rolls-
Royce има силна репутация 
в производството на добри 
автомобили. В допълнение към 
създаването на луксозни коли, 
компанията има подразделение 
по аеронавтика, което проектира 
самолетни двигатели от преди 
Първата световна война.
 
Докато автомобилната страна на 
бизнеса не е проявила никакъв 
интерес към пазара на летящи 
коли, отделът по аеронавтика 
пусна концептуален дизайн 
през 2018 година. Той е способен 
да превозва хора, товари или и 
двете.
 
Но колкото и вълнуващо да 
звучи това, ще мине известно 
време, преди да видим работещ 

модел, предупреждават от 
компанията.
 
Защо все още няма летящи 

коли?
 
За инженерите летящите 
автомобили имат два 
противоположни набора 
от изисквания. Те трябва 
да са леки и тесни, за да 
бъдат аеродинамични и да 
генерират подемна сила. 
Конвенционалните автомобили, 
от друга страна, трябва да са 
достатъчно широки и тежки, за 
да останат центрирани на пътя и 
да генерират притискаща сила. 
И докато части като страничните 
огледала са необходими на 
земята, във въздуха те създават 
ненужно съпротивление. Това 
намалява обхвата и изисква 
повече гориво за полет. Може 
също да причини нестабилност.
 
Междувременно крилата и 
лопатките на ротора могат 
да намалят съотношението 
мощност/тегло на автомобила. 
Колкото по-тежки са те, толкова 
по-голям задвижващ агрегат 
ще трябва да бъде налице. Но, 
разбира се, с твърде тежък 
задвижващ механизъм колата 
няма да лети.
 
Разработването на превозно 
средство, което отговаря на този 
баланс, е скъпо и отнема много 
време. Това е така, защото, за 
разлика от колите и самолетите, 
няма ясен план за летящи 
автомобили. Словашката 
компания AeroMobil, която вече 
споменахме, има летяща кола, 
на която са били необходими 

над 30 години, за да стане 
реалност.
 
Казано накратко, технологията 
е наистина сложна и е свързана 
с много рискове. Към днешна 
дата, не само в България, но и 
по цял свят, стотици и хиляди 
животи годишно стават жертва 
на войната по пътищата. Ако 
не можем да се научим да 
шофираме на твърда земя, как 
ще го правим във въздуха? Не 
крие ли това риск от още повече 
инциденти? Да не говорим, че 
така катастрофите биха могли 
да отнемат още повече животи, 
защото колите ще могат да падат 
върху покривите на домовете, 
да се врязват в апартаменти по 
високите етажи на блоковете 
или просто да падат върху 
главите на пешеходци в паркове 
и алеи.

Освен това създаването на една 
кола и нейното производство не 
са достатъчни. За да се движат 
те ефективно, е необходима и 
съответната инфраструктура. 
И като помислим за всички 
тези фактори ясно се вижда, 
че идеята за движещи се из 
въздуха коли звучи интересно, 
но не е толкова лесно 
осъществима.
 
Така или иначе, технологията 
напредва все повече и повече. 
Има дори заявка да видим 
летящи таксита още през 2024 г., 
когато ще се проведат Летните 
олимпийски игри в Париж. Кой 
знае, може би съвсем скоро тези 
коли наистина ще бъдат част от 
нашето ежедневие.
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Огромно хвърчило 
ще движи товарен 
кораб през океана

Френската компания за възобновяема енергия Air-
seas ще тества придвижването на огромен товарен 
кораб през океана с помощта на вятърната енергия. 
Експериментът ще се проведе в началото на 2022 
г. и цели намаляване на въглеродния отпечатък в 
корабната индустрия.

За целта екипът на Airseas е разработил огромно 
хвърчило с размери около 500 квадратни метра. То 
ще бъде прикрепено към 153-метровия кораб Ville de 
Bordeaux.

Плавателното средство ще тества платното, наречено 
Seawing, в продължение на шест месеца, преди да 
се върне към обичайните си курсове. Основната 
цел на Airseas е внедряването на екологично чисти 
задвижващи системи в 10% от световния товарен 
флот до 2030 година.                
            Вижте още: Pixelmedia.bg

Марсианският дрон 
Ingenuity постави 

нов рекорд
Марсианският роботизиран дрон на НАСА постави 
нов рекорд. По време на своя 17-ти полет от 5-ти 
декември, той остана в атмосферата на Червената 
планета в продължение на 30 минути. По време на 
предишния си полет с продължителност 117 секунди 
Ingenuity се приближи до началната точка на 
„Полето на братята Райт“, откъдето започна неговата 
серия полети, и където в крайна сметка ще изчака 
пристигането на марсианския роувър Perseverance, 
който сега изследва региона South Séítah на кратера 
Jezero.

На 5-ти декември информацията от Perseverance 
изведнъж прекъсна, а няколкото изпратени пакети 
от данни не бяха достатъчни. На 10 декември бе 
получена останалата информация, която потвърди 
поставения рекорд.

         Вижте още: Tech.Offnews.bg

В края на миналата седмица SpaceX два пъти успешно 
изстреля две свои ракети Falcon 9 с интервал от 
време от 15 часа и по този начин изведе в орбита 
около Земята около 20 тона сателитна техника. Както 
обикновено, всичко бе показано в реално време в 
YouTube канала на космическата компания на Илън 
Мъск.

На 18 декември в 14:41 часа наше време от ракетната 
площадка SLC-4E на военновъздушната база 
Ванденберг в Калифорния бе изстреляна ракетата 
носител Falcon 9. 

В рамките на мисията Starlink Group 4-4 в космоса 
бе изведена поредната партида от 52 сателита за 
глобалния интернет Starlink. Първата степен на 
ракетата успешно кацна и по този начин SpaceX 
постави нов рекорд...
         Вижте още: Tech.Offnews.bg

В Minecraft 
изградиха 

виртуален 8-битов 
процесор

Компютърните чипове станаха толкова малки 
и сложни, че понякога забравяме, че тяхната 
функционалност се базира на реални физични 
закони. Като нагледна демонстрация за това по 
какъв начин работи процесорът, геймърът с никнейм 
Sammyuri създаде изключително сложен виртуален 
чип, който работи в средата на геймърския енджин 
на Minecraft.

Създаденият в средата на Minecraft процесор се 
нарича Chungus 2. Това е един изключително сложен 
проект, който успешно имитира работата на 8 битов 
процесор с тактова честота 1 Hz плюс 256 байта 
оперативна памет. 

Това не е първият път за създаване на компютърен 
чип в средата на Minecraft, но Chungus 2 определено 
е най-сложният процесор, създаван в тази игра.

         Вижте още: Tech.Offnews.bg

SpaceX успешно 
изстреля и приземи 
две ракети Falcon 9

https://pixelmedia.bg/%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%be-%d1%85%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d1%80/
https://tech.offnews.bg/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bd-ingenuity-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80/
https://tech.offnews.bg/spacex-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be-15-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d1%82%d1%80/
https://tech.offnews.bg/%d0%b2-minecraft-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-8-%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81/
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Апарат на NASA 
„докосна Слънцето“

След 990 дни в полет през Слънчевата система и 
преминаване покрай Венера, апаратът Parker Solar 
на NASA постигна и основната си цел. Той е достигнал 
короната на Слънцето, където температурите достигат 
до 3 милиона градуса по Фаренхайт.

Апаратът беше изстрелян на 12 август 2018 г., като 
за постижението агенцията е научила от инструмент 
на борда му. Постижението беше обявено по време 
на среща на Американския геофизичен съюз във 
вторник.

Астрономът Майкъл Стивънс от Центъра по 
астрофизика (CfA), Харвард и Смитсониън, обяснява, 
че апаратът е преминал точката Alfvén. Това е слой, 
в който магнитното поле на Слънцето задържа 
плазмата.

         Вижте още: Tech.Offnews.bg

Видеоархивът на 
ТР „Сфумато“ става 

публичен в интернет
Новата онлайн платформа „Виртуална работилница 
Сфумато“ прави публичен видеоархива, натрупал се 
през 30-годишното съществуване на едноименния 
театър. Чрез нея зрителите и професионалистите от 
областта на сценичните изкуства могат да проследят 
различните етапи на работния процес, създал облика 
на най-разпознаваемия български театър в чужбина: 
ателиета, работилници, репетиционни процеси и 
спектакли. Както и да надникне в миналото и да 
се срещне със запомнящите се мигове на едни от 
водещите имена на сценичното изкуство у нас: 
Владимир Пенев, Светлана Янчева, Жорета Николова, 
Диана Добрева, Иван Бърнев и много други.

„Виртуална работилница Сфумато“ предлага над 200 
часа материал и ще бъде попълвана постоянно. 

 
         Вижте още: Tech.Offnews.bg

Екип от изследователи е създал нов метален обект, 
в който електроните могат да текат свободно, както 
вода в тръба, осигурявайки фундаментална опора в 
поведението на динамиката. Това може да доведе до 
ново поколение електронни устройства.

Изследвайки метален свръхпроводник, състоящ се от 
германий и от ниобий (NbGe2), асистент по физика от 
Бостънския колеж, заедно с колеги от Университета 
на Флорида и Тексаския университет в Далас откриха, 
че силно взаимодействие между фотони и електрони 
променя движението на електроните от тяхното 
типично дифузно движение, до хидродинамично.

Това бележи първото откриване на електронно-
фотонна течност във веществото NbGe2. Обикновено 
електроните се разпръскват във фотони, което води 
до обичайно дифузното им движение в металите.  

                Вижте още: Smartnews.bg

NIO представи 
електромобила 
ET5: директният 

конкурент на Tesla 

Китайската компания NIO официално представи своя 
нов електрически седан ET5, който се очаква да 
промени пазара за електрически автомобили.

Новият китайски електромобил е оборудван с 
електродвигател с мощност 360 киловата (483 
конски сили), осигуряващ въртящ момент от 700 Nm. 
Благодарение на него електрическият автомобил се 
ускорява от 0 до 100 км/ч само за 4,3 секунди. 

Компанията предлага три модела на акумулаторния 
блок. Капацитетът на базовата версия е 75 KW и 
с него електромобилът може да измине 500 км с 
едно зареждане. Акумулаторният блок със среден 
капацитет от 100 KWh увеличава пробега до 700 
км. Топ-моделът със 160 KWh акумулаторен блок 
осигурява пробег на електромобила ET5 в рамките на 
сериозните 1000 км.

         Вижте още: Tech.Offnews.bg

Нов метал позволява 
движение на 

електрони

https://tech.offnews.bg/%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-nasa-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://tech.offnews.bg/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80-%d1%81%d1%84%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%b1/
https://smartnews.bg/metal-pozvolqva-dvijenie-na-elektroni
https://tech.offnews.bg/nio-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b0-et5-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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Мария Иванова
 Във фитнеса, в кухнята или докато 
пазарувате - вече можете да учите език 
навсякъде и по всяко време. Ако сте от хората, 
които имат огромно желание да подобрят 
езиковите си умения, но нямате свободно време, 
едно българско мобилно приложение може да ви 
помогне да осъществите целите си. 

 Нещо повече - въпреки че е разработено 
у нас, то вече се използва в почти всички 
държави по света и бързо придобива глобална 
популярност. То се нарича Worddio и е подходящо 
както за ученици и учители, така и за работещи 
хора и родители на малки деца, които искат да 
увеличат речниковия си запас от нови думи, при 
това с правилно произношение.

 Благодарение на апликацията, това 
е възможно дори, 

докато се разхождате, спортувате или вършите 
някоя домакинска работа. От скоро Worddio има 
нова версия и апликация, за които създателят 
Иван Манев разказа пред нашия вестник, че дават 
възможност за много по-детайлно управление.
 
 “Кардиналните промени са в бекенда, 
който вече управлява изцяло съдържанието 

в приложението и дава голяма свобода за 
експериментиране на различни подходи и 
поднасяне на индивидуално съдържание, 
според нуждите на потребителя. В новата 
версия на приложението, веднага се откроява 
новият и оптимизиран дизайн, добавили сме и 
бекграунд музика, която допълнително помага за 
запаметяването на думите” - допълва още той.

 Екипът на  Worddio планира да добавя 
всеки месец ново съдържание и функции. Сред 
тях са:

нов тип флашкарти, 

които ще дават думата за учене, нейното 
значение и примерно използване. Този тип карти 
ще са за напреднали с езика потребители и ще са 
профилирани по теми. Ще има и професионални 
сетове за медици, юристи, икономисти и т.н. 
Сетът за юристи ще съдържа около 1000 термина, 
с обяснения и примери. Всички флашкарти 
(текстове и пояснения) в него са верифицирани 
от американски преподавател по право. 

Умните сетове,

които също са сред нововъведенията в 
приложението, представляват групи от 

https://worddio.com/app/
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флашкарти, генерирани от изкуствен интелект. 
Те ще са индивидуални за всеки потребител и 
ще са базирани на неговото поведение, начин 
на учене и трудностите, които среща. Този сет 
ще предлага предимно думи които, потребителят 
среща трудности да запамети за сметка на 
такива, които лесно запаметява.

 В следващите месеци в Worddio ще бъде 
добавен

сръбски език, 

тъй като фокусът на екипа е насочен към 
Балканите, Русия и Украйна. Към момента 
приложението има 400 хиляди инсталации и 
средно месечно поддържа над 20000 активни 
потребителя. За тяхното обслужване се грижи 
и новосъздаден чатбот в партньорство с Vib-
er, който вече има над 1.5 милиона абонати. 
Екипът на Worddio предвижда задълбочаване 
на интеграцията с Viber и изграждане на единна 
геймификация между чатбота и приложението. 
Предстои и подписването на договор за 
сътрудничество с един от телекомите в България. 

Кои са най-използваните Worddio 
функционалности?

 Сред най-използваните функционалности 
в приложението са ученето на думи и тестовете. 

“Забелязваме все повече използването на учене 
в движение, въпреки че не е на очакваните от 
нас нива. Оказва се, че много от потребителите 
не са разбрали за тази възможност, а именно 
че приложението работи и на изключен екран 
- слагаш слушалките и учиш докато спортуваш, 
ходиш, пътуваш или вършиш някаква домакинска 
работа. Предстои да добавим и фитнес режим, 
където като завъртиш екрана и думата ще се 
изписва на целия екран, докато я слушаш със 
слушалките” - пояснява още Иван Манев.

 Worddio включва над 270 000 думи на 34 
езика, произнесени от хора на техния роден език. 

Методът на обучение на платформата съчетава 
слушането им и запаметяването им с флаш карти.
 
 Проектът е развит в две насоки - 
мобилно приложение, насочено към хора, които 
искат да обогатят своя езиков речник, както и 
платформа насочена към езиковите училища и 
преподаватели.

 Worddio предоставя възможност и за 
трениране на

произношението на новите думи.

За целта обучаващият може да запише 
произношението си и след това да го сравни 
със записа на оригиналния носител на езика. В 
добавка, той може да провери своите знания и 
да сподели постиженията си с приятели.

 Това e първото неинтерактивно 
приложение, което помага на изучаващите 
чужд език да подобрят своето произношение. 
Той е подходящ за хора от всякакви възрасти 
- ученици, студенти, работещи и родители на 
малки деца.

 Сред целите, които екипът си поставя за 
неговото бъдещо развитие, са: развитие на ученето 
с флашкарти, фокусираме върху създаването на 
съдържание, създаване на набор от нови услуги 
за учители и ученици, превръщането в глобален 
лидер в ученето и преподаването на чужди 
езици. За създаването на собствено съдържание, 
отговарящо на учебните материали, Worddio ще 
търси активно партньорства с издатели.
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Как Covid-19 промени театъра
 Катя Димитрова

 Пандемията от Covid-19 промени живота 
ни изключително много във всички аспекти. 
Вече близо две години сме изправени пред 
ограничения от всевъзможен тип, мнозина 
останаха без работа или я практикуват от 
домовете си, много ученици и до ден днешен се 
обучават онлайн, което без съмнение влияе на 
качеството на образованието у нас и по света.

 Промениха се и начините, по които се 
забавляваме. През 2020 г. и 2021 г. пътуванията 
бяха по-трудни за планиране, някои от тях така 
и не се осъществиха. Бяха отменени редица 
концерти и турнета на любими изпълнители, 
миналата пролет можехме да се наслаждаваме 
на музикални събития само от „синия екран“, а 
киното и театрите бяха напълно забранени. Сега 
отново можем да отидем и да гледаме на живо 
филм или постановка на любим драматург, при 
някои условия. Но дори и така, театралната 
индустрия си остава сериозно променена. В 
следващите редове ще разгледаме как точно 
Covid-19 промени театъра.

 Театър онлайн
 

 За мнозина традиционалисти тази 
промяна може би е твърде интензивна и твърде 
цифрова, особено за едно толкова класическо 
изкуство. Театърът обаче също вече е в интернет.
 
 Още през пролетта на 2020 г., когато бяха 
наложени първите национални ограничения, по 
света и в България бяха предавани театрални 
постановки онлайн. Актьорите отново играеха 
на сцената, но пред камера, вместо пред хора 
на живо. Добрата новина е, че те събираха доста 
повече зрители наведнъж, отколкото е възможно 
в залата – стриймингите в социалните мрежи 
бяха гледани от стотици и хиляди хора. Така, в 
крайна сметка, се случи нещо позитивно – редица 
постановки достигаха до сърцата на повече хора 
едновременно.
 
 Разбира се, онлайн преживяването в 
никакъв случай не може да се сравни с това на 
живо и специално що се отнася до театъра, едва 
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ли някога ще го замени. Но е важно, че неволята 
показа колко адаптивни могат да бъдат актьорите 
и ръководствата на любимите ни театри и как те 
не се отказаха от мисията си да забавляват и 
обогатяват културата на обществото.
 

Промяна на театралния език
 

 Не е изненадващо да забележим и 
промяната в езика, когато става въпрос за 
онлайн театър. Световните експерти споделят: 
„Ако играем постановка по вече съществуващ 
сценарий, работим с него. Но когато се появи 
нова творба, ние я написваме така, 
че да звучи съвременно и да не 
издиша по време на стрийминг. Ние 
трябва да вземем предвид всички 
особености, когато се изразяваме 
в интернет среда, защото тя е 
различна и се възприема по 
различен начин от аудиторията“.
 
 Има и промяна в 
невербалния език. Актьорите 
трябва да се съобразяват с това как 
биха изглеждали пред камерата 
още повече, защото позицията на 
тялото и жестовете им трябва да 
бъдат още по-добре разчитани. 
Понякога камерата дава повече възможности, 
друг път ги ограничава и затова разположението 
на сцената и всички декори няма как да останат 
по същия начин, по който са били преди.

 
По-широк обхват

 
 Базираната в индийския град Ченай 
компания Dramact наскоро представи комедията 
на Нийл Саймън „Странната двойка“. С 
продължителност повече от два часа и половина, 
тя се изпълняваше на живо в Zoom и се предаваше 
едновременно в YouTube и Facebook. Откликът 
беше огромен, като над 2000 души от цял     свят 
гледаха.
 
 Очевидно публиката харесва този формат. 
„Има я и радостта от факта, че виждаме стотици 

хора, които биха искали да гледат постановката 
по-късно, а сега вече могат. Това има толкова 
огромен потенциал”, споделя режисьорът на 
постановката.
 
 Всъщност, този формат има ли срок на 
валидност? Много артисти не мислят така: те 
виждат, че той може да съществува паралелно 
с изпълненията на живо, може би дори като 
независим жанр.
 
 Екипът на „Странната двойка“ добавя: 
„Обхватът е феноменален и ние го приемаме 

като страхотна възможност. Ако успеем да го 
приспособим по-добре, не виждаме защо да 
не съществува. Това дава на театъра много по-
големи възможности."
 
Театърът може да се окаже все по-обичан
 
 За доста хора в наши дни театралното 
изкуство не е чак толкова привлекателно – дали 
заради липсата на повече аудио-визуални 
ефекти, заради архаичната обстановка или 
друго. Това обаче може да се промени.
 
 На първо място, модерните технологии 
могат да помогнат на театъра бързо да еволюира 
и да стане много по-интересен за широката 
публика, без качеството му да страда от това. 
Самото добавяне на повече звуци и цветове 
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би подсилило ефекта както на отделните 
реплики, така и цялото действие. Това веднага 
би докосвало човешките емоции и чувства още 
повече, така че зрителите в по-пълна степен да 
разбират драматургията и нейните послания.

 Освен това, чисто физически, гледането 
на театър по този начин значително се улеснява. 
Нека да помислим за хората, които не са свършили 
работа до 19 ч. вечерта и въпреки огромното си 
желание, просто не могат да стигнат до театъра. 
Или за тези, които поради една или друга причина 
са трудноподвижни и не могат да се насладят на 
този вид изкуство с лекота.
 
 Когато нещо е в интернет, то е много по-
достъпно - по всяко време и от всякъде. Така 
например много хора от селата и малките градове 
вече ще могат да гледат постановки от големите 
сцени на софийските театри много по-често. Или 
дори на театри в чужбина.

 
Негативните последици

 
Разбира се, не бива да забравяме и тъмната 
страна на пандемията и нейните ефекти върху 
живота ни. Тя донесе огромни загуби за театрите, 
затваряйки ги за месеци. В момента те работят 

или с намален капацитет, или с изискване за т. 
нар. зелен сертификат, което също значително 
намалява публиката и приходите от нея.
 
Българският театрален свят загуби и много 
имена от бранша през последните близо две 
години. Отидоха си актьори, които сме гледали 
от деца в любимите си постановки – такива с 
фундаментален принос за изкуството. Ако не 
беше Covid-19, те може би все още щяха да са 
сред нас и дори да играят активно.
 
Така или иначе, освен наистина големите загуби 
на човешки животи и намалелите приходи, 
очевидно коронавирусът донесе и някои позитиви 
за театралното изкуство у нас и по света. Най-
вече го направи по-модерно и дигитализирано. 
И показа, че макар да е едно от най-старите 
видове изкуство, то е доста адаптивно в 21 век 
и може уверено да поеме по пътя на промяната. 
Промяната, която ще отвори вратите на театъра 
за още повече хора.
 
Ако се замислим, Covid-19 може би ще направи 
театралното изкуство още по-обичано и гледано 
в бъдеще. Предстои да видим дали е така.
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Пример за това е добре 
познатият „Индикатор на 
типа Майърс-Бригс“ (MBTI). 
Това е тест, който определя 
вашата личност като една от 
16 възможности. Ето някои 
предположения на експерти по 
темата.
 

Поп
 
Ако сте почитатели на поп 
музиката, вашата личност 
вероятно се откроява от 
останалите. В такъв случай 
сте екстровертни личности. 
Възможно е обаче да ви липсва 
креативност.
 
Ако обичате този музикален 
стил, от време на време можете 
да бъдете по-емоционални или 

нервни. Но нека бъдем честни 
- кой не е, особено в днешно 
време? Все пак, като поп фен, 
вие най-вероятно имате високо 
самочувствие и нямате проблем 
с упоритата работа.
 

Рап и хип-хоп
 
Като фен на хип-хоп музиката, 
вие сте доказано общителни 
- черта на истинските 
екстроверти. Точно като вашите 
приятели, които слушат поп, вие 
обичате да бъдете социално 
активни и да посещавате 
партита.
 
Най-вероятно обичате и да 
демонстрирате доста високо 
самочувствие.
 

Какво говори за вас музиката, 
която слушате?

Катя Димитрова
Предпочитаният музикален 
жанр е е показателен за 
всеки човек, без значение 
от възрастта, но тази тема 
определено е по-актуална 
в тийнейджърските години. 
В този период младежите се 
идентифицират именно със 
стила и изпълнителите, които 
слушат. А цели групи от тях се 
разделят по този принцип както 
в училище, така и в социалните 
мрежи.
 
И все пак, какво показва за 
младежите стилът музика, 
който харесват? Има много 
изследвания, използващи 
няколко различни модела на 
личността, за да отговорят на 
този въпрос.
 

Какво говори за вас музиката, 
която слушате?

Какво говори за вас музиката, 
която слушате?

Какво говори за вас музиката, 
която слушате?
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едновременно спокойни и 
гъвкави. Това звучи повече от 
чудесно.
 
Разбира се, има доста различни 
видове рок музика и затова 
преценяването на характера 
според тях се различава. Ако 
сте фен на класиката, има 
голяма вероятност да сте 
упорит бъдещ служител, да сте 
спокойни и уверени в себе си 
и да обичате носталгичните 
вибрации в музиката.
 
 От друга страна, 
феновете на инди рока се 
оказват от противоположната 
страна. Ако сте фен на този тип 
песни и изпълнения, вероятно 
сте малко мързеливи, като 
същевременно имате по-ниско 
самочувствие. Въпреки това, 
като почитатели на инди рока, 
е възможно да сте доста по-
креативни от другите хора.
 

Метъл
 
Чертите, притежавани от метъл 
феновете, са отличителни и 

се оказват противоположни 
на слушателите на поп жанра, 
което не е особена изненада.
 
Ако си падате по такива парчета, 
вие сте предимно интровертни 
и много интуитивни. Това 
означава, че живеете в свят 
на идеи и размисъл и новата 
информация не трябва да 
е “точна и ясна”, за да я 
интерпретирате и обработвате.
 
Въпреки че самата музика може 
да бъде тежка или мрачна, 
това със сигурност не може 
да се каже за вас. Според 
мнозина, феновете на метъла 
са нежни и чувствителни души. 
Музикалният психолог Ейдриън 
Норт например смята, че 
феновете на метъла са „същият 
тип хора“ като любителите на 
класическата музика. Само че 
обикновено са доста по-млади.
Любовта ви към бърза, силна 
и тежка музика не означава 
непременно, че слушате само 
брутални Death Metal групи. 
Малцина могат да устоят на 
класическите изпълнения на 
Motörhead или Metallica.

Хип-хопът може да се смята 
за най-индивидуалния жанр 
в музикално отношение. В 
края на краищата, много пъти 
става дума само за момче или 
момиче с микрофон, понякога 
израснало „на улицата“.
 
Повечето типове личности, 
които слушат този жанр, са 
екстровертни и предпочитат 
фактите пред интуицията. 
Просто казано, когато става 
въпрос за обработка на нова 
информация, предпочитате 
такава, която е в настоящето, 
осезаема и конкретна.
 

Рок
 
Да слушате рок обикновено 
говори, че сте интуитивен 
човек. Това означава, че нямате 
проблем да се доверите на 
информация, която не е пряко 
свързана със сетивата ви. И 
също така се интересувате от 
всякакви бъдещи възможности.
 
Когато става въпрос за 
предизвикателства, вие сте 
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социални. Това не трябва да е 
изненада, тъй като в тези дни 
този жанр е широко приет по 
целия свят.
Това е нов вид поп музика, 
пряко конкурираща се за 
време в радиата. Песни, които 
карат феновете ѝ буквално 
да полудяват, вече могат 
да се слушат по любимата 
радиостанция на все повече 
хора.
 
Характеристиките като „бърз, 
силен и тежък“, намиращи се в 
хеви метъла, също се появяват 
тук. Това също не означава, че 
говорим за коравосърдечни 
личности, а тъкмо обратното.
 

В заключение
 
Разбира се, настоящият модел 
за изследване на музикалните 
фенове е само един от многото 
по тази тема. И трябва дебело 
да се подчертае, че подобни 
класификации никога не са 
стопроцентови, защото хората 
все пак са различни. Дори 

двама души да харесват един 
и същи тип музика, това съвсем 
не означава, че те са напълно 
идентични. Всеки човек носи 
своя характер и вероятно 
всеки би реагирал различно в 
разнообразие от ситуации.

Важно е да се отбележи 
също така, че музикалните 
предпочитания в никакъв 
случай не са повод за 
враждуване и разделяне на 
„лагери“, особено в училище. 
А тъкмо напротив – всеки от 
изброените стилове музика 
могат да ни развълнуват и 
обогатят по никакъв начин.
 
В крайна сметка, не бива да 
слагаме етикети на хората 
според техните любими 
жанрове и изпълнителни. 
Предпочитанията им обаче 
могат да са един добър начин да 
стигнем по-дълбоко до тяхната 
душевност и да ги опознаем по-
добре. И всъщност това е, което 
музиката винаги е правила – да 
сближава хората.

 
Класическа музика

 
Харесвате класическата 
музика? Ако е така, то със 
сигурност имате добра 
интуиция и здравословно ниво 
на самочувствие.
 
Да сте интуитивен човек 
означава, че сте склонни да 
се доверявате на входящата 
информация, която е по-
малко зависима от сетивата. 
А умереното количество 
самочувствие говори само за 
себе си.
 
Клишето за класическата 
музика също е вярно: феновете 
на този жанр обикновено са 
по-умни от другите меломани. 
В тази връзка дори съществува 
градска легенда, известна като 
„Ефектът на Моцарт“.
 

Електронна денс музика
 

Феновете на електронната 
денс музика са общителни и 
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Косплей – модерният 
театър

Катя Димитрова
 Някога костюмите на 
популярни герои от книги 
и филми бяха нещо, което 
принадлежеше само на 
празници като Хелоуин или 
пък на училищните тържества. 
Сега те са цяла субкултура, 
спечелила сърцата на милиони 
млади хора по света. Т. нар. 
косплей обаче е нещо много 
повече от просто подражаване 
на любими исторически 
личности и герои от филми и 
книги. Това е феномен, за който 
определено си струва да знаете 
повече.
 

Какво точно е косплей?
 
 Косплей е термин, 
измислен през 1984 г. от 
Нобуюки Такахуши, японски 
репортер от Costume Play.  И 

оттогава е станал изключително 
популярен сред хора от всички 
възрасти.
 
 Въпреки че няма 
определена твърда дефиниция, 
думата „косплей“ обикновено 
се отнася до акта на 
обличане в костюм, с цел да 
се пресъздаде обликът на 
герой от художествена творба. 
Популярните форми на това 
начинание включват обличане 
по подобие на популярни герои 
от японски анимации, видеоигри 
или комикси. Косплеят обаче не 
се ограничава само до това и 
може да включва неспецифични 
костюми като камериерски или 
училищни униформи.
 
Много косплейъри създават 
свои собствени костюми, като 
шият дрехи и си изработват 

реквизит от редица материали. 
Понякога тази дейност отнема 
месеци, а крайният продукт 
може да бъде сравнен с 
произведение на изкуството. 
Други избират да купуват 
готови костюми от магазините, 
специализирани в косплей или 
да възлагат работата на шивачи 
или други любители на хобито.
 

Какво от това?

 Косплеят е световен 
феномен, в който участват 
хора от всички възрасти. Той е 
нещо, което често се среща на 
конвенции и събития, насочени 
към аниме, комикси, игри и 
научнофантастични интереси, 
но не се ограничава до тях.
 
 В много части на света 
понякога можете да срещнете 
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последователи на това изкуство 
дори и по улиците. В Лос 
Анджелис например районът, 
известен като Little Tokyo, често 
е посещаван от хора, запалени 
по косплея през уикендите. В 
Акихабара, квартал на Токио 
в Япония фирмите наемат 
косплейъри, които да раздават 
рекламни артикули и флаери. 
Има и „косплей кафенета“ на 
различни места в Азия, където 
персоналът се облича в костюми 
за удоволствие на клиентите.
 
 Интересно е, че 
косплеят е рай за любители 
на изработката на костюми, 
където сложността и качеството 
са ограничени само от 
креативността на човека. С 
достатъчно опит, косплейърите 
могат да се научат да изработват 
впечатляващи, понякога 
привидно противоречащи на 
гравитацията костюми и да 
впечатлят общност, която се 
простира по целия свят.

Вече има и косплейъри - 
световни звезди

 
 Някои косплейъри са 
си спечелили известност с 
техните умения за костюмиране 
или способността да създават 
близко сходство с героите. 
Няма как да не споменем 
забележителни артисти като 
американката Яя Хан, която 
умее да създава наистина 
сложни костюми. Способността 
на Яя да изработва толкова 
впечатляващи визии година 
след година доведе до 
участието ѝ в героите на Cosplay 
на канала Syfy и многократно 
се е изявявала като гост-съдия 
в риалити шоуто TBS King of 
Nerds.
 
 Друг забележителен 
косплейър е филипинката 
Алодия Госиенгфиао, чиято 
очарователна природа и 

красиво лице са привлекли 
вниманието на милиони 
фенове. Телевизионна личност 
и понякога актриса във 
Филипините, Алодия доверява 
изработката на костюмите си на 
талантливи шивачи и размива 
границите между косплейър и 
знаменитост.
 
 Като оставим 
известността настрана, 
повечето хора, които се 
занимават с това хоби, го 
правят просто за забавление. 
Косплеят е дейност, в която 
могат да участват хора от 
всички възрастови групи. 
Двойки, братя и сестри, баби, 
дядовци и внуци, а понякога 
и цели семейства се събират, 
участвайки заедно в събития 
или организирайки весели 
семейни вечери. Много двойки 
пък са се срещнали именно по 
такива поводи.
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Защо косплейът печели 
сърцата на все повече 

хора?
 
 Има много причини, 
поради които това 
начинание е популярно. Най-
съществената от тях е свързана 
със себеизразяването. 
Косплейърите могат да 
бъдат приемани дори като 
художници, които са креативни 
по свой начин. Те харесват 
да се обличат специално, 
използвайки оригинално 
творение на костюми, което 
демонстрира техните таланти 
и умения по отношение на 
конструкцията и дизайна. Това 
също така подхранва желанието 
им да създадат личен герой с 
въображение, който перфектно 
отразява кои са или кои биха 
искали да бъдат.
 
 Участието в косплей 
дейности е и чудесна платформа 
както за професионални, така 
и за начинаещи актьори да 
усъвършенстват своите умения. 
Да не говорим, че всичко това 
изключително много разпалва 
въображението. Всъщност, 
косплеят не ограничава 
въображението, а го запалва.
 
 Важен фактор е също 
и чувство за постижение и 
гордост от направата на един 
костюм. Има косплейъри, които 
обичат да създават уникални 
и нестандартни дрехи и 
аксесоари, което определено ги 
кара да се чувстват добре.
 
 Друг голям плюс е, че 
ако се занимавате с това хоби, 

можете да посещавате забавни 
събития и да си създавате 
много нови приятели. Има много 
косплейъри в различни страни 
и местни общности, които 
посещават конгреси, рекламни 
събития, обществени проекти 
и други инициативи, които 
обединяват феновете както 
офлайн, така и онлайн.
 

Няколко причини да 
опитате, ако все още не сте
 
 Както вече споменахме, 
всички хора, които търсят 
начини как да внесат вълнение 
в напрегнатия и скучен живот, 
могат да го постигнат чрез 
изработването на костюми. Това 
е забавно хоби, в което участва 
голяма общност.
 
 Ако сте косплейър, 
имате свободата да имитирате 

и проектирате костюма на 
любимия си герой, да носите 
неговите аксесоари и да 
“влезете в обувките” му. Можете 
да бъдете всичко, което искате 
- от Ейбрахам Линкълн до 
Мерлин Монро.
 
 Някои дори наричат 
косплея модерен театър, защото 
той помага на хората да влизат 
в ролите, за които са мечтали, 
организирайки мащабни 
събития.
 
 Когато се занимавате с 
косплей, можете да се изразите 
и да покажете на останалите 
хора кои сте вие. А можете за 
един ден да сте и героите, които 
винаги сте мечтали да бъдете. 
Сивото и забързано ежедневие 
има нужда от такива ярки 
моменти, които ни доближават 
до най-съкровените ни мечти. И 
това е безценно.
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Марлена Пенчева

 Съвременният календар е уникална 
смесица от астрономия, религия и политика. 
Днес го приемаме за даденост и толкова сме 
свикнали с него, че не оценяваме колко е важен 
за организирането на нашето ежедневие. Но как 
се е появило и как е било осъвършенствано през 
вековете едно толкова значимо за човечеството 
откритие? В следващите редове ще ви запознаем 
по-подробно с неговата история.

Кой е направил първия календар? 

 Според историците отчитането на времето 
датира още от периода на неолита, но календари 
не са съществували до бронзовата епоха. През 
2013 г. британски археолози обявиха откриването 
на най-стария в света календар в Шотландия. Той 
представлява дванадесет ями, използвани да се 
проверява височината и стадият на луната, за 
да се следи времето по отношение на слънцето 
и смяната на сезоните. Шотландският календар е 
на около 10 000 години. 
 
 Примитивните хора основават календарите 
си на единствените циклични събития, които 
познават – променящите се позиции на Слънцето, 

Луната и звездите, а мерките за време били денят 
(периодът между две нощи) и месецът (периодът 
между новолунията). С решаваща роля за 
човешките дейности по отношение на реколтата 
и сезоните е и годината – пълната обиколка на 
Земята около Слънцето.

Древните календари

 Шумерите са първите, които използват 
календар от 12 месеца по 29 или 30 дни през 
бронзовата епоха. 

 Древните вавилонци са имали лунно-
слънчев календар от 12 месеца по 30 дни и 
са добавяли допълнителни месеци, когато е 
необходимо, за да поддържат календара в 
съответствие със сезоните на годината. 
 
 Египтяните са първите, които заменят 
лунния календар с такъв, базиран на слънчевата 
година. Те измерват слънчевата година като 365 
дни, разделени на 12 месеца по 30 дни всеки, с 5 
допълнителни дни в края. Тогава новата година 
започвала през юли - месеца на разливането на 
река Нил

Как се е появил календарът и какво знаем за него
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Китайският лунен календар се основава на 
зодиака и астрономията и се появява за първи 
път през 5 век пр.н.е. 

 Ацтекският календар е издълбан в камък 
с диаметър 4 метра и затова се е запазил и до 
днес. Древните индианци са били запознати, че 
годината се състои от 365 дни, като в календара 
им имало 18 месеца по 20 дни и още 5 дни, които 
били считани за „нещастни“. Календарът на 
ацтеките е изчислен до 21 декември 2012 г., което 
доведе до суеверието в началото на 21 век, че на 
този ден ще настъпи краят на света. А може би 
просто е свършило мястото на камъка, избран от 
древните майстори за календар.

Римските календари

 Първият римски календар, въведен около 
7 век пр.н.е., имал 10 месеца с четен брой дни, 
защото тогава вярвали, че само четните числа 
носят късмет. По-късно са добавени още два 
месеца - януари и февруари, но тъй като месеците 
били дълги по 29 или 30 дни, допълнителен месец 
трябвало да се вмъква приблизително всяка 
втора година. Римският календар се обърква 

безнадеждно и когато длъжностните лица, на 
които е поверено добавянето на дни и месеци, 
злоупотребявали с властта си, за да си удължат 
мандата.

Юлианският календар

 През 46 г. пр.н.е. Юлий Цезар реформира 
календара в Римската империя. Юлианският 
календар /наричан още стар стил/ е създаден по 
нареждане на императора от александрийския 
математик Созиген и въведен на 1 януари, който 
става начало на годината. Тогава се определят 
реда на месеците и дните от седмицата, 
както съществуват и в днешните календари.  
Продължителността на годината е установена 
на 365 дни, месеците имат различен брой дни, а 
всяка четвърта година се смята за високосна и 
се състои от 366 дни. 
        
      Земята обаче прави обиколка около Слънцето 
за 365 дни, 5 часа, 48 минути и 45,5 секунди. 
Този остатък създава проблем на календарите 
от векове, като Юлианският календар през 1582 
г. вече се отклонява с цели 10 дни. Налага се 
нуждата от неговата замяна.
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Григорианският календар

 Папа Григорий XIII въвежда нов календар 
на 4 октомври 1582 година. Григорианският 
календар /наричан още нов стил/ поправя 
грешката на Юлианския от 1 ден на всеки 128 
години, като я заменя с грешка от 1 ден, която 
ще трябва да се коригира около 3230 година. 
Основната разлика между двата календара е в 
разпределянето на високосните години. Новият 
календар премахва високосните дни за годините, 
които се делят на 100, но не и на 400 - така 2000 г. 
беше високосна, но 2100 няма да бъде.  

 Григорианският календар се налага в 
Европа в продължение на три века и половина. 
Първо се приема в Испания, Португалия, Полша, 
Франция, Италия. Протестантска Англия го 
приема през 1752 г., а Русия през 1918 година.

 У нас Григорианският календар е въведен 
със закон на 14 март 1916 година. В 24.00 ч. на 31 
март 1916 г. България преминава от Юлианския 
към Григорианския календар и вместо 1 април 
настъпва 14 април.

Календарите днес

 Най-широко разпространеният календар в 
света е Григорианският. В Израел официалният  

календар на правителството е Еврейският, но 
в ежедневието Григорианският календар е по-
разпространен. Ислямският календар служи за 
религиозни цели, но в повечето мюсюлмански 
страни официален е Григорианският.

 Календарът днес се използва постоянно 
за планиране и записване на събития. И докато 
преди това е ставало на хартиен вариант, сега 
разполагаме с виртуални приложения. Още 
през 1994 г. един от най-ранните смартфони 
със сензорен екран - IBM Simon, се предлага с 
вграден календар. А през 2009 г. беше пуснат в 
употреба и дигиталният Google Календар. Днес 
броят на приложенията – календари е хиляди 
и тази функционалност е внедрена във всяка 
по-значима програма на нашите компютри и 
телефони.

 Замисляли ли сте се какъв хаос би 
настанал, ако всички държави използваха 
различни календари? Григорианският календар е 
приет за международен стандарт за отбелязване 
на времето и въпреки че не е перфектен, е пропит 
с толкова история и традиции, че ще ни служи 
добре още дълго въпреки малката неточност 
спрямо слънчевата година.
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Наноасемблерите  

БЪДЕЩЕ

Наноасемблерите  
- ще можем ли да обработваме материята 

на молекулярно ниво?
Една футуристична технология тепърва предстои да бъде създадена, но 
вече се определя от мнозина като „светия граал“ на иновациите, който 

може да промени из основи обществото ни

Александър Александров

 Възможно ли е през следващите години 
човечеството да създаде роботи с големината на 
молекули, които ще са способни да манипулират 
заобикалящата ни материя на атомно ниво? 
И съответно да могат да създават различни 
предмети атом по атом, да променят техните 
свойства или да ги поправят във всеки момент. 
Някои учени и футуролози смятат, че подобна 
технология ще възникне през следващите 
десетилетия. 

Техните прогнози са свързани с развитието 
на нанотехнологиите и по-специално - с 
евентуалното създаване на

     самовъзпроизвеждащи се 
наноасемблери

– една от най причудливите футуристични 
концепции, съществуващи днес. Става въпрос 
ни повече, ни по-малко за хипотетични роботи с 
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големината на молекули, които според прогнозите 
ще могат да създават безброй свои копия, както 
и различни други предмети, обработвайки 
материята атом по атом.

 Самите нанотехнологии съществуват от 
десетилетия и днес постепенно навлизат във все 
повече икономически сегменти – от иновативни 
материали за изработка на дрехи, до създаването 
на още по-малки микропроцесори и съответно – 
помощни технологични устройства.

 Секторът все още е далече от появата 
на пълноценни наноасемблери, дори и в най-
елементарната им форма. Тяхното съществуване 
обаче е предсказано още преди много години от 
някоя от най-бележитите учени и днес редица 
компании и университети работят по решаването 
на различни проблеми, свързани с бъдещото им 
създаване.

Малко история

 За баща на нанотехнологиите се счита 
бележитият физик Ричард Файнман, на когото 
дължим и множество важни открития в сферата 
на физиката.       

В своята лекция от 1959 г. „Има достатъчно 
място на дъното“ той разкрива визията си за 
развитие на една нова за времето си научна 
област, свързана с обработката на материята 
на атомно ниво. Още тогава Файнам в типичния 
си стил прогнозира възможността някой ден да 
сме способни да обработваме материята атом по 
атом, което би променило както химията, така и 
множество области на производството.

 В тази лекция ученият поставя началото, 
но самата концепция за молекулярния асемблер 
е създадена по-късно – от футуролога Ерик 
Дрекслер в неговата книга

„Машини на съзиданието“ (Engines Of 
Creation).

Мнозина описват именно този труд като определящ 
за бъдещото развитие на нанотехнологиите.

 Дрекслер описва в книгата си 
„предполагаемо устройство, способно 
да предизвиква химически реакции, 
позиционирайки молекули с прецизност на ниво 
атоми“. По-нататък той разглежда в подробности 
как може да работи подобна машина.
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Предимствата

на подобна технология в бъдеще биха били 
неизборими. На теория наноасемблерите ще 
могат да създават всякакви сложни предмети от 
базов частици материя, което от гледна точка на 
страничен наблюдател ще изглежда все едно е 
от нищото.

 Представете си например, че когато 
ви потрябва нова дреха, тя просто ще се 
материализира във вашия гардероб, стига да 
сте се „абонирали“ към производител на дрехи, 
създадени чрез нано роботи. Или старата 
просто ще може да сменя цвета си и други свои 
характеристики, според актуалната модна линия. 
А когато се скъса, отново миниатюрните роботи 
ще я поправят и ще бъде отново като чисто нова.

 А сега си представете, че същото важи 
и за вашия лаптоп, вашия смартфон, вашия 
автомобил и дори – за дома ви. Цели сгради ще 
могат да се самоизграждат от нищото, след което 
да се поддържат и поправят сами – без каквато 
и да е човешка намеса. В медицината пък ще 
наблюдаваме множество приложения, свързани 
с манипулации чрез нанороботи, директно в 
телата на пациентите. Те ще могат да премахват 
злокачествени образования или да стимулират 
създаването на определени полезни вещества 
директно в организма.

Страхове,

свързани с новата технология, обаче също не 
липсват.  Мнозина твърдят, че ако бъдат създадени, 
наноасемблерите ще са изключително опасни, а 
някои критици дори стигат до предположения, 
че подобни роботи, обработващи материята на 
атомно ниво, могат да доведат до края на света. 
Тази прогноза е известна като сценария „сива 
каша“, в който неуправляеми наноасемблери в 
бъдеще биха могли да започнат безконтролно 
самовъзпроизвеждане, създавайки свои копия от 
цялата материя наоколо и превръщайки всички и 
всичко на планетата в себе си.

 Дали подобни страхове са пресилени 
все още е рано да се каже. Сигурното обаче е, 
че до възникването на толкова напреднала 
нанотехнология има много време. Дори най-
смелите прогнози на футуролози като Рей 
Кърцвейл, сочат, че първите наноасемблери ще 
са тук до няколко десетилетия. Те обаче едва 
ли ще са способни на по-специфични дейности 
и може би ще отнеме още половин век докато 
миниатюрните роботи достигнат пълния си 
капацитет. Дали това е така, вероятно бъдещите 
поколения предстои да разберат.
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Трикове за спестяване на време
Мария Иванова

“Ако  контролираш  времето си, контролираш и 
живота си!” - мисълта е на световния специалист 
по управление на времето Алън Лакейн. Тя 
отразява разбирането на повечето успешни хора 
за добра организация на времето, която е все по-
необходима в днешното забързано ежедневие. 

Но каква всъщност е тайната на доброто 
управление на времето 

 Факт е, че всички разполагаме с едно и 
също време (24 часа в денонощието), но въпреки 
това някои хора са по-продуктивни и по-успешни 
от други. Те са по-добре организирани и се 
радват на живота по-пълноценно. А тайната им 
се крие в управлението на времето по много по-
ефективен начин, освобождаване от ненужните 
дейности, оптимизиране на останалите и по-
добра концентрация. Допълнителен бонус е, че 
това свежда стреса до минимум и подобрява 
качеството на живота им.

 В тази статия сме събрали някои от най-
ефективните и лесни за изпълнение трикове за 
спестяване на време, които имат потенциала да 
направят живота ни по-пълноценен и щастлив. 
Ето кои са те: 

Правилото за двете минути

гласи, че ако можете да свършите нещо от 
задълженията си за две минути (отговор на имейл 
например), по-добре е да го направите веднага, 
вместо да губите времето да го записвате в 
списъка си със задачи за деня. Това ще ви 
спести ценно време, вместо непрекъснато да си 
припомняте, че трябва да го свършите в бъдеще.
 

Правилото на най-важните три

се отнася за онези задачи, които задължително 
трябва да свършите, които би трябвало да 
направите след тях и нещата, които бихте могли 
да приключите напълно за деня. Експертите 
по управление на времето съветват сутрин да 
започваме първо с най-важното задължение и 
постепенно да преминаваме към следващите две 
групи. Така ще си спестим не само загубата на 
ценно време, а и много нерви и стрес.

Прозорец за дълбока работа

Този принцип включва онази работа, която е 
наистина важна и вдъхновяваща за нас и която 
би имала най-висок принос за това, с което се 
занимаваме. Независимо от сферата на дейност, 
за нея е добре да отделяме от три до пет часа 
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дневно и да я вършим без разсейвания. Така ще 
бъдем максимално концентрирани върху най-
важното, а след като този прозорец свърши, 
ще можем да се заемем с по-несъществените и 
повърхностни задачи.

Принципът на Парето

Известното правило 80/20 може да се 
приложи и в сферата на ефективната работа 
и продуктивността. Според него малък на 
брой дейности (20%) носят повечето (80%) от 
резултатите, които постигаме. Това показва, че 
истинската стойност на всеки ресурс (време, 
енергия, пари), се основава на това как 
използваме този ресурс. 

 За да се възпозвате максимално от 
ресурса време, добре е да включите в работата 
си някои полезни
 

инструменти за продуктивност
 
като например популярни облачни платформи 
(Google Calendar, Dropbox, Google Drive, Onedrive, 
Outlook), мобилни приложения за организиране 
на времето като Evernote и Wunderlist, както 

и платформи като Todoist, Toggl, Rescue Time и 
др. Съвременните технологии ни предоставят 
множество възможности за автоматизиране на 
ежедневните задачи и само от нас зависи до каква 
степен ще се възползваме от тях, спестявайки 
ценно време и повишавайки продуктивността си. 
 
 Използването на подобни технологии, 
както и на клавишни комбинации, в ежедневието 
ще ни помогне в битката срещу “губенето на 
време”. Но също така е много важно да разберем 
кои са нашите най-чести “убийци на времето” 
и да ги сведем до минимум. Това може да бъде 
обаждане от колега, съобщение в социалните 
мрежи и др., които ни разконцентрират от това, 
което вършим в момента и по-късно губим ценно 
време, докато се концентрираме отново.
 

Позитивното мислене
 
и способността да останем усмихнати предпазва 
от умората и ни помага да организираме времето 
си по-добре. Способността да не се поддаваме 
на мрачното настроение ще ни помогне и да 
бъдем по-добра компания за нашите близки в 
края на деня.
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 Как да “хакнем” 

 Можем ли да оптимизираме работата си 
с Google и да накараме онлайн търсачката да 
прави много повече, отколкото сме свикнали? 
В следващите редове ще ви покажем, че това е 
напълно възможно.

 През последните години Google се 
превърна в абсолютен хегемон и в отправна точка 
за търсене за всички нас. Учениците използват 
търсачката за своята подготовка в училище. 
Собствениците на бизнес правят чрез нея своите 
проучвания. За милиони други тя е източник на 
достъп до сайтове за забавление, работа, учене 
и какво ли още не.

 Днес едва ли има човек, който да не я 
използва ежедневно. A за някои хора онлайн 
търсачката дори се е превърнала в синоним на 
глобалната мрежа.

 Всеки от нас може да намери картинка 
или сайт през Google. Знаете ли обаче как 
да откриете конкретен файл или какви бързи 
команди за търсене има? Ако ви е интересно как 
да използвате пълния потенциал на търсачката, 
четете по-надолу.

Раздели за търсене

 Те са разположени точно под полето 
за търсене и включват: изображения, карти, 
видеоклипове, новини, книги, полети, финанси 
и др. Използването им ще направи търсенето 
ви по-ефективно и ще помогне по-бързо да 
достигнете до желаните резултати. Ако имате 
нужда от картинка, използвайте раздела 
изображение. Ако търсите скорошна новинарска 
статия, използвайте раздела новини. Използвани 
правилно, разделите могат значително да 
съкратят времето за търсене.

Кавички

 Когато търсите нещо конкретно, оградете го 
в кавички. Така ще сведете догатките до минимум 
като кажете на Google да търси цялата фраза. 
Например ако напишете електронен вестник 
Uchi.bg, търсачката ще търси съдържание с тези 
три думи в произволен ред. Ако обаче напишете 
“електронен вестник Uchi.bg”, Google ще търси 
тази фраза точно както сте я въвели.

Мария Иванова
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Двоеточие

 Чрез Google можете да търсите статии 
в определен сайт. Това става най-бързо като 
изпишете в полето думата която търсите, 
последвана от двоеточие и домейна на сайта. 
Например: “Музикален театър : Kafene.bg”. По 
този начин ще откриете цялото съдържание 
за Музикалния театър, публикувано в сайта за 
изкуство и култура Kafene.bg.

Звездичка

 Друг интересен трик за ползване на 
популярната търсачка е използването на 
звездичка като заместващ знак. Той е много 
полезен, когато търсите текстове на песни, на 
които не знаете всички думи. Чрез този символ 
създавате техен заместител, който може да бъде 
автоматично попълнен от търсачката. Например: 
„Тихо се * първият * “.

Математически задачи

 Може би не знаете, но търсачката може 
да се използва и за решаване на математически 
задачи. Ако ви е нужно бързо да направите 
някакво изчисление, но не ви се смята наум, 
можете да го изпишете в полето за търсене. 
Google ще ви покаже резултата за секунди и 
дори ще ви покаже калкулатор, с който можете 
да продължите да смятате.

Бързи команди

 Съществуват бързи команди (shortcuts) за 
търсенето в Google, с които можете да постигнете 
незабавни резултати. Това може да ви спести 
много време в кликане върху неинтересуващи ви 
връзки. Командата Define: *познание* например 
ще ви даде определение за думата познание. 
Изпишете между звездичките всяка дума, чието 
значение искате да разберете и Google ще ви го 
покаже. Командата Time *Лондон* ще ви покаже 

колко е часа в момента в Лондон или всеки 
друг град, който поставите между звездичките. 
Бързите команди осъществяват търсене в 
мрежата, за което обикновено са необходими 
няколко щраквания. Те са много подходящи за 
информация, от която се нуждаем многократно.

Намиране на файл

 Google има функция за откриване на 
конкретен файл или типове файлове. Това може 
да бъде безкрайно полезно, ако имате нужда 
от конкретен PDF, който сте преглеждали преди 
и искате да си направите презентация по него 
например. В този случай изпишете в полето 
за търсене *Uchi.bg* filetype:pdf като между 
звездичките поставите името на файла или 
близка до него дума. След filetype можете да 
въвеждате различни разширения на файлове, 
които ви интересуват.

Преобразуване на валута и мерни 
единици

 Google може бързо и точно да преобразува 
както мерни единици, така и валутни стойности. 
Това е полезна функционалност, когато искате 
да се информирате за актуалния обменен 
курс между две валути, както и ако искате да 
преобразувате футове в метри, мили в километри 
и т.н. В тези случаи изписвате командата “miles 
to km”, а пред нея поставяте стойността, която 
искате да преобразувате (“100 miles to km”). 100 
USD to lv ще ви покаже на колко български лева 
се равняват 100 щ. долара.

 С тази статия съвсем не изчерпваме 
многобройните възможности на Google, но 
се надяваме, че сме ви убедили в огромния 
капацитет на този инструмент за различни цели. 
Използвайки съветите по-горе, можете да откриете 
всичко, от което се нуждаете в световната мрежа. 
От намиране на най-актуалните цени на акциите 
до припомняне на позабравена песен - има много 
начини да накарате търсачката да работи за вас.
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 Новият курс по Python на веригата школо 
по програмиране Logiscool e насочен към 
настоящи и нови школници, които биха искали да 
научат лесен за използване, многофункционален 
език за програмиране. Знанията, свързани с него 
по-късно ще им служат в обучението или дори на 
работното място.

Участниците в курса ще се запознаят с основите 
на Python и във втората част ще се задълбочат 

в неговите концепции за напреднали. Подобно 
на другите курсове в Logiscool, школниците ще 
работят по вълнуващи проекти, но ще има по-
голям акцент върху независимото решаване на 
проблеми и ефективното обучение. 

 Освен разработката на игри, децата ще 
разберат какво още може да се разработи в Py-
thon. След допълнителен практически учебен 
срок, те ще могат да вземат сертификат PCEP – 
Certified Entry-Level Python Programmer exam.

 Курсът е подходящ за ученици от 6 до 12 
клас се интересува от текстово програмиране и 
вече уверено програмират в Scoolcode.

Повече информация има тук.

 Световната верига школи 
за дигитално образование 
Logiscool провежда дигитален 
интро курс за ученици от първи 
клас. Обучението е създадено 
специално за нуждите на най-
младата възрастова група, за 
да могат първокласниците 
да станат уверени и осъзнати 
потребители в дигиталния свят. 

 По време курса те 
могат да научат как работят 
компютрите и как да използват 
мишка като професионалист, 
да се запознаят с правилата 
за въвеждане с 10 пръста и 
да разберат за сигурността 
в интернет. Чрез творчески 
задачи и логически игри децата 
ще се докоснат до основите на 
програмирането, и ще научат 
как мислят машините.

Препоръчваме този курс, 
ако детето ви:

• се интересува от 
дигитални джаджи;
• бихте искали да се научи 
как да използва компютъра и 
други дигитални инструменти 
по-съзнателно и уверено;
• е поне във втория срок 
на първи клас в началното 
училище.

Допълнителни ползи

 Tози курс по въведение 
в дигиталния свят също 
така подпомага училищното 
представяне на децата от 
началното училище, тъй като 
допринася за развитието на 
фината моторика, способността 
да разбират и следват указания, 
както и координацията око-
ръка.

Въведение в дигиталната грамотност за първокласници

Програмиране на Python за ученици

https://www.logiscool.com/
https://www.logiscool.com/bg/courses/programming_python
https://www.logiscool.com/

