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През последните години все повече млади хора 
избират пътя на предприемачеството. Те са креативни, 
уверени в себе си и често не приемат ограниченията 
на средата, в която живеят. А търсят решения, които 
по-късно превръщат в собствен бизнес. И макар 
че официалното образование не винаги им помага 
в реализирането на техните начинания, добрата 
новина е, че вече има предприемачески програми 
и ментори, на които те да могат да разчитат. 
Тийноватор е една от тези инициативи, които помагат 
на младите предприемачи в България да намерят 
своята реализация. За да научим повече за нея, 
разговаряме със Зорница Миткова, Управляващ 
директор на програмата.           Продължава на стр. 26
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Човечеството от хилядолетия разполага с оп-
тични телескопи, а от миналия век и с радиоте-
лескопи, способни да изследват космоса чрез при-
емането на радиовълни. От съвсем скоро обаче ние 
можем да го изучаваме и чрез още едно загадъчно 
явление, предсказано от Айнщайн преди повече от 
сто години, но доказано едва преди няколко. Това са 

гравитационните вълни - остатъци от най-мощ-
ните събития в космоса. Те представляват вълни в 
тъканта на пространство-времето, предизвикани 
от могъщи явления като сблъсъци на черни дупки, 
неутронни звезди и други. Гравитационните вълни 
достигат до Земята непрекъснато, но дълго време 
не сме били в състояние да ...      Продължава на стр. 16
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Мария Иванова

Как фондация “Заедно в час” помага 
на желаещите да станат учители

 Желанието да предадеш опит и знания 
на подрастващите, както и умението да ги 
вдъхновяваш да реализират своя потенциал са 
мотивация за всеки учител. Там са и стремежът 
да посочваш добрия пример, да обучаваш и 
подпомагаш развитието на децата. За всички 
запалени в тази сфера (със или без педагогически 
опит) фондация „Заедно в час” предоставя шанс 
да се включат в 

програмата „Нов път в преподаването”. 

 Кандидатстването за нея е отворено до 
15 март 2022 година. Тя е насочена към всеки, 
който има желание да работи като учител и 
да допринася за развитието на българските 
ученици. Подходяща е както за специалисти  
с  педагогическа правоспособност, така и за 
висшисти без предишен опит и образование за 
учители.

 За всички участници без учителска 
правоспособност, „Нов път в преподаването” 
предлага специализирано обучение за 
придобиването ѝ, полезни ресурси и подкрепа 
от ментор. Програмата предоставя и богати 
възможности за кариерно развитие под формата 
на намиране на работна позиция в училище, 
професионални контакти и силни приятелства. 

Всички обучения, включени в нея, непрекъснато 
се адаптират за нуждите на новите учители, като 
от 2020 г. има и специални модули за ефективно 
преподаване в онлайн среда.

Как протича кандидатстването

 То се осъществява през сайта на фондация 
“Заедно в час”, където бъдещите учители 
трябва да попълнят необходимата информация. 
Преди да получат предложение за участие в 
програмата, те преминават през три етапа на 
подбор. От кандидатите се изисква единствено 
да имат завършено висше образование, както 
и готовност за работа като учител за период от 
поне две години.

 Над 4000 души от цялата страна 
вече са проявили интерес към програмата 
от стартирането ѝ през септември миналата 
година до сега. Най-много кандидати за 
учители има от големите градове на страната - 
София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. 
Тазгодишната кампания отчита силен интерес 
от страна на кандидати, завършили технически 
и икономически специалности. Те могат да се 
реализират като учители по математика, която е и 
един от предметите с недостиг на преподаватели 
в цялата страна.

https://zaednovchas.bg/
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Logiscool получи сертификат с отлична оценка от 
Education Alliance Finland

Мария Иванова

 Световната верига за дигитално 
образование и програмиране Logiscool, която 
вече има пет школи по програмиране у нас, 
получи престижно международно признание за 
дейността си. Наскоро тя получи сертификат с 
отлична оценка от един от най-авторитетните 
независими оценители на образованието - Edu-
cation Alliance Finland (EAF).

 “Целият процес, сертификатът и отличната 
оценка доказват, че нашите учебна програма 
за програмиране, образователна методология, 
планове за уроци, както и всички наши 
платформи не само са конкурентни по целия свят, 
но и са едни от най-добрите. Всички знаем, че 
качеството на финландското образование е едно 
от най-добрите в света. А учебната програма 

на Logiscool, оценена отлично от финландски 
изследователи в областта на образованието, 
ни дава голяма увереност и доказателство, че 
тя е от световна класа” - споделя Ива Янкова, 
съосновател на Logiscool Bulgaria.

EAF предоставя 
независими сертификати 

за качество на образователните решения.  В 
своята работа финландският оценител се 
ръководи от глобален стандарт, отсяващ най-
качествените предложения за обучение. Той 
помага за подобряване на тяхната педагогическа 
стойност и им предоставя гъвкав начин за 
демонстриране на постигнатите резултати.

https://www.logiscool.com/bg/
https://educationalliancefinland.com/products/logiscool
https://educationalliancefinland.com/products/logiscool
https://educationalliancefinland.com/
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Веригата школи по програмиране 
Logiscool България 

разширява достъпа на българските ученици до 
обучения по програмиране, дигитални умения, 
роботика, дизайн и други креативни дейности. 
Тя поставя силен акцент върху изграждането на 
т.нар. умения на бъдещето при децата. Сред тях 
са умения за критично мислене, разрешаване 
на проблеми, логично и алгоритмично мислене 
и други качества, които са много полезни за 
формирането на личността и бъдещата успешна 
реализация на подрастващите. 

 Освен уроци по програмиране, които 
протичат в позитивна среда под формата на 
забавление, Logiscool предлага и творчески 
ателиета, обучителни лагери и други иновативни 
образователни формати.

 Наскоро образователната организация 
стартира поредица от онлайн събития, които 
имат за цел да въведат публиката в някои от 
най-иновативните области и да ги представят 
на по-разбираем език. Както читателите на 
вестник Uchi.bg вече знаят, първото издание на 
поредицата от LIVE! интервюта беше на тема 
“Виртуална реалност: Дигиталната плетка на 
настоящето и бъдещето”. В него взе участие 
основателят на VRtual Space Венцислав Луканов, 
а самото събитие може да бъде гледано на запис 
тук.

 Във второто издание на поредицата ще 
гостува основателят на Scaleflex и Mobiner-
gy Емил Новаков. Той ще разкаже защо е решил 
да прекрати успешна корпоративна кариера 
със завидно заплащане и да започне живот на 
предприемач. Предприемачество в IT сектора ще 
бъде друга централна тема във втория безплатен 
уебинар на Logiscool. Може да го гледате тук.

https://www.facebook.com/events/659425005221597?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1134138837392579?ref=newsfeed
https://educationalliancefinland.com/products/logiscool
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КАК ДА СПРЕМ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Катя Димитрова

За съжаление, тормозът в училище е нещо, с което почти всеки се 
е сблъсквал в детска възраст под една или друга форма. Рядко се 
среща човек, който да не е ставал свидетел на подобно нещо като 
приятел, учител, родител... или ученик, който е се е оказал от едната 
или другата страна на проблема. За жертвите на тормоза обаче 
ситуацията е най-тежка. Тя предефинира цялото им ежедневие, а 
нерядко горчивите спомени ги преследват дори и в зряла възраст.
 
И докато вербалното и физическото насилие преди години беше 
нещо, което оставаше основно в рамките на училището, сега вече 
не е така.

В дигиталната ера

и с помощта на социалните мрежи тормозът продължава 
непрекъснато и заема още по-значима част от личния живот, 
превръщайки се в една непреодолима константа.
 
Интернет осезаемо подпомага споделянето на унизителни снимки 
и видеа сред младежите. А само преди дни видяхме как деца 
снимат клип, докато тормозят и заплашват с нож 13-годишно 
момче в столичния квартал „Лагера“... През годините сме виждали 
и много по-брутални ситуации. За насилието обаче не трябва 
да се мълчи, а напротив – то изисква противодействие. Само 

взетите навреме мерки могат 
да помогнат животът на една 
жертва на насилие да се върне 
към нормалното, преди да е 
станало твърде късно за това.
 
Ето няколко стъпки за спиране 
на тормоза в училище, които 
родители и учители могат да 
предприемат заедно в стремежа 
към осигуряване на по-щастлив 
и спокоен живот за децата.
 

Всичко започва у дома
 
Едно от най-важните неща, 
които можете да направите 
като родител, е да се уверите, 
че детето ви разбира какво е 
тормоз. Можете да проведете 
разговор с него за това какво 
представляват здравите 
приятелства и какво не е пример 
за такова.
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Въпреки че изследванията показват, че родителите често са 
последните, които научават кога детето им е тормозено или е 
тормозило някой друг, можете да прекъснете тази тенденция, като 
говорите с младежите всеки ден за техния социален живот и как 
се чувстват те по отношение на него.

За да насърчите детето си да говори с вас на тази тема, можете да 
зададете отворени въпроси като:
 
С кого обядва днес?
Какво правихте през междучасията?
Случи ли се нещо (интересно) по път към училище или на прибиране 
към дома?
 

Предупредителните знаци
 
Много деца не казват на никого, че са тормозени. Като родители 
трябва да бъдете уверени, че можете да разпознаете възможните 
признаци, че детето ви е обект на вербално или физическо насилие 
в училище.
 
Признаците за това могат да включват: избягване на училището 
или свързани с него дейности, промяна в хранителните навици, 
промяна в хигиената, лоши оценки, главоболие, стомашни болки 
и други заболявания, както и най-вече промени в настроението и 
личността.
 
Статистиката сочи, че само 46% от учениците на възраст 12-18 
години, които са били жертви на тормоз, съобщават за това на 

учителите или родителите си. А 
една от първите задачи по пътя 
към предотвратяване и спиране 
на насилието е неговото 
идентифициране.
 
Отричането на проблема, 
пренебрегването му или 
бездействието не само няма да 
го накарат да изчезне, а и ще 
да му позволят да се разраства. 
Подрастващите трябва да 
бъдат насърчавани да говорят 
на тази тема, да докладват 
за злоупотребите с тях и да 
защитават своите връстници, 
които са жертви на подобно 
поведение.

Подаване на сигнал
 
Ако детето ви каже, че е обект 
на тормоз, трябва незабавно 
да се свържете с училищния 
персонал и да помолите да 
се срещнете лично с него. 
Провеждайки среща лице в 
лице, вие демонстрирате, че сте 
готови да помогнете, за да бъде 
проблемът разрешен.
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Също така може да бъде полезно да се документират всички 
случаи на каквато и да било злоупотреба. Това ще ви помогне да 
сте подготвени, ако ситуацията ескалира и трябва да се включат 
правоприлагащи органи или други външни източници.
 
И още - жизненоважно е да изразите подкрепата си за 
предотвратяване на тормоза, но също така е ключово да отделите 
време за тази цел. Постарайте се доброволно да работите с 
учителите на вашето дете или със съветника на образователното 
заведение, за да разработите програма за борба с тормоза. Ако 
училището на вашето дете вече има такава, предложете помощ, 
когато се провеждат събития по темата.

Изграждане на положителен климат в училище

Елементите на положителния климат могат да варират, но често 
включват норми относно чувствата и взаимоотношенията, 
властта и начина, по който тя се изразява, както и медийното 
потребление. Инженерингът на социалните норми е съзнателен 
процес, който изгражда положителна култура сред учениците. 
Подобно на здравата имунна система, положителният климат в 
училище насърчава оптималното здраве и намалява шансовете за 
дисфункция или заболяване.
 
Лидерството е ключът към положителен климат. Дали тормозът 
е сведен до минимум като „нормален ритуал на детството“ или 

е признат за изключително 
вредно поведение, каквото е 
всъщност? Съпричастни ли са 
учителите към своите ученици и 
ценят ли чувствата на децата? 
Това са важни въпроси, които 
преподавателите и цялото 
училищно ръководство 
постоянно трябва да си задават.
 
Реформирането на училищния 
климат обаче трябва да включва 
всички заинтересовани страни 
– ученици и родители, както и 
администраторите и учителите 
– така че да могат да бъдат 
разгледани специфичните 
проблеми на училището и да се 
намери път към добруването на 
всички замесени. А оценките на 
училищния климат могат да се 
извършват периодично, за да 
се проследи въздействието на 
подобренията. 
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Насърчаване на емоционалната интелигентност
 
Оставянето на учениците да развият емоционална интелигентност, 
да се научат да слушат и да разбират как се чувстват другите 
и да говорят открито за проблемите си, може да играе важна 
роля в превенцията на тормоза. Емоционалното обучение води 
до положително поведение, развити социални умения и добро 
психично здраве. С други думи, това помага на индивида да се 
чувства добре за себе си и своите постижения, никога да не желае 
да тормози другите и винаги да е готов да се застъпи за тях.
 
Понякога възрастните бъркат нормалните процеси на развитие 
с тормоза. Например децата започват да реорганизират 
приятелствата си по средата на началното училище - нещо, което 
естествено може да създаде наранени чувства и междуличностен 
конфликт. Това обаче не трябва да се тълкува погрешно като тормоз, 
който включва умишлена, повтаряща се агресия с дисбаланс на 
силите. Нормалното развитие също включва експериментиране 
с властта и тази нормална динамика трябва да се насочва 
безопасно към развиване на здравословно чувство на свобода, а 
не към вредно упражняване на власт над някой друг.
 
И накрая, началото на пубертета бележи началото на повишена 
чувствителност към социалните взаимоотношения. Това е 

особено фундаментален 
период за култивиране на 
умения за по-добри, по-
уважителни взаимоотношения. 
За съжаление, това е периодът, 
когато тормозът е най-често 
срещан. 
И докато някои стратегии 
работят добре за по-малки 
деца (например, съветвайки 
ги да „кажат на доверен 
възрастен“), същият вариант 
може да не даде толкова добър 
резултат при тийнейджъри. 
По-големите ученици изискват 
подходи, които са по-малко 
дидактични и усилват нуждата 
им от автономия.
Справянето с тормоза в 
училище не е лесна задача, 
защото с човешките души в 
крайна сметка не може да се 
борави като с математически 
уравнения. По-горе са най-
важните стъпки, които можете да 
предприемете като родител или 
учител, но трябва да помните, 
че всяка ситуация изисква и 
индивидуален подход.
 
Да, този тип насилие вероятно 
никога няма да бъде напълно 
изкоренено, но когато 
родителите насърчават децата 
си да споделят, а учителите се 
застъпват за тях в училище, 
инцидентите могат да бъдат 
значително намалени. Без 
съмнение, основна роля има 
желанието за промяна във 
всички замесени страни – и 
точно затова те трябва да 
действат решително и заедно 
в подхода към нормална и 
здравословна среда зад стените 
на училището.
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Ученици с 

иновативни решения 
за образованието

На 22 и 23 януари се проведе четвъртото издание 
на Тийноватор Уикенд на идеите – двудневно 
състезание, в което ученици в 10 и 11 клас търсят 
иновативни решения на социални, климатични, 
културни образователни и други теми. Уикендът на 
идеите се провежда в рамките на целогодишната 
програма за насърчаване на предприемачеството, 
бизнес мисленето и стартъп културата сред 
младежите в България – Тийноватор. Сред идеите се 
отличаваха и няколко, които залагат на българското 
културно наследство и природа.

Близо 400 ученици от 30 града, сред които София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Карнобат, 
Добрич, Своге, Русе, Плевен, Враца и др, работиха 
два дни в отбори на живо и онлайн по общо 76 
стартъп идеи, които презентираха, в три панела пред 
9-членно жури.                 

           Вижте още: Uchi.bg

Преценям, антиваксър и изчегъртване са най-
употребяваните думи на 2021-ва. Това показа широко 
проучване, проведено на платформата за грамотност 
„Как се пише?“. След тях с броени гласове разлика 
оспорваната битка за третото място загубиха ваксина 
и зелен сертификат. В челната десетка влизат още 
промяна, избори, бустерна доза, Харвард и чекмедже.

В кампанията „Думи на годината с Как се пише?“ 
за първи път в открито допитване гласувахме за 
доминиращите и знакови за България думи и изрази 
на 2021-ва. Неговите организатори – Павлина 
Върбанова, доктор по български език, и Доротея 
Николова, учител по български език и литература и 
журналист, са убедени, че за всяко общество е важно 
да е наясно кои са основните теми и проблеми, които 
са стояли пред него. А те се очертават чрез думите, 
които употребяваме.
           
           Вижте още: Uchi.bg

SQUID Learning English стартира конкурс за 
учители по английски език – с 1000 Евро награда. 
Предизвикателството за преподаване SQUID 2022 
е конкурс, проведен от SQUID App и насочен към 
подкрепа на учителите по английски език по време 
на преподаването им, за да започнат или подобрят 
преподаването на английски език с автентични 
новини. От кандидатите се изисква да изпълнят 
следните три стъпки:

1. Напишете план за урок с участието на приложението 
SQUID като помощно приложение за преподаване.

2. Направете снимка или екранна снимка на урока им, 
докато се провежда.

3. Попълнете формуляра за кандидатстване и качете 
плана на урока.

                 Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Учителите с по-

високи заплати от 
април

С около 12% ще се увеличи средната учителска 
заплата от април 2022 г. Така тя ще достигне 125% 
от средното възнаграждение в страната. Точният ѝ 
размер ще бъде обсъден със социалните партньори 
и записан в наредба на министъра на образованието 
и науката. Повишението на заплатите на педагозите 
ще се обезпечи с 239 млн. лв. Поради новия размер 
на минималната работна заплата в страната ще 
се увеличат разходите и за възнагражденията на 
непедагогическите специалисти. Така за заплати 
в системата на образованието ще се дадат 
допълнително общо 315 млн. лв.

Това стана ясно от представения днес законопроект 
за държавния бюджет за тази година. Предстои 
документът да бъде обсъден в Народното събрание. 
В него са предвидени 10% повече пари за издръжка 
на детските градини и училищата.                

Вижте още: Uchi.bg

1000 евро награда в 
конкурс за учители 
по английски език

„Преценям”, 
„антиваксър” и 

„изчегъртване” са 
българските думи на 

годината

https://uchi.bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0/
https://uchi.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%bc-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%81%d1%8a%d1%80-%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%87%d0%b5%d0%b3%d1%8a/
https://uchi.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9/
http://https://uchi.bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb/
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WWF търси сред 
младежите нови 

климатични герои
Климатът около нас се променя и това води до 
различни изменения в света. Глобалното затопляне, 
топенето на арктическите ледове и природните 
бедствия са следствие от действията или 
бездействията на човека.

Ето защо във WWF в партньорство с Дружеството за 
ООН в България търсят младежи от цялата страна, 
които да станат застъпници за устойчиво развитие, 
за опазване на дивата природа и за справяне с 
климатичните промени.

Ако си на възраст между 15 и 24 г. и искаш да 
вдъхновяваш връстниците си чрез образователно 
съдържание онлайн и да създаваш въздействащи 
инициативи, то мисията да бъдеш климатичен герой 
е точно за теб.

                                  Вижте още: Uchi.bg

Да си хижар вече е 
професия

Благодарение усилията на Български туристически 
съюз в Министерството на труда и социалната 
политика (МТСП) добавиха към Националната 
класификация на професиите и длъжностите 
професията „Хижар” с код 14393014. Това ще даде 
възможност всички хижари да бъдат назначавани на 
длъжността, която реално заемат.

Досега те бяха назначавани като салонни управители, 
бармани, камериери/камериерки и други длъжности, 
които не отговаряха на спецификата на положения 
труд. Промяната е в сила от 01.01.2022 година и всички 
стопани на хижи вече могат да преназначават своите 
хижари.

Продължава съвместната работа на специалисти 
от БТС и Националната агенция за професионално 
образование и обучение (НАПОО).                

           Вижте още: Uchi.bg

„Гласът на науката“  ще се излъчва веднъж седмично 
на живо по NOVA NEWS и в дигиталните канали на 
НБУ.

В продължение на девет седмици водещите Мира 
Иванова, Даниела Тренчева, Лора Крумова, Марина 
Цекова, Лора Инджова, Невена Василева, Анна-
Мария Конова, Виктор Николаев и Христо Калоферов 
ще търсят отговор на най-важните въпроси, които 
пандемията повдига и ще анализират актуалните 
процеси в обществото с видни учени и изтъкнати 
университетски преподаватели. Зрителите ще имат 
възможност в реално време да задават своите 
въпроси и да получат най-точната информация.

Актрисата и директор на департамент „Театър“ в НБУ 
доц. Снежина Петрова ще представи своята гледна 
точка за начина, по който ограниченията повлияха 
на културния живот.          
          Вижте още: Uchi.bg

Инициативата се организира от Български център 
за нестопанско право и е насочена към граждански 
организации, които имат конкретна бизнес идея, 
която искат да разработят и стартират, но до момента 
не са го направили.

В рамките на 3 месеца, одобрените кандидати ще 
преминат през поредица от общи и индивидуални 
онлайн обучителни срещи с ментори от света на 
бизнеса. Пред тези, които я завършат, се отваря 
уникалната възможност да представят своите бизнес 
идеи пред жури в ежегодния конкурс „Най-добър 
бизнес план на НПО“. Тази година той ще разпредели 
общ награден фонд от 30 000 лева под формата 
на инвестиции в бизнес плановете с най-голям 
потенциал за развитие. 

Крайният срок за кандидатстване с проектни идеи е 
15 февруари 2022 година.             
          Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ

Започна 
кандидатстването за 
предприемаческата 
програма LET’s GO

 Стартира 
телевизионният 

проект „Гласът на 
науката“

https://uchi.bg/wwf-%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8/
https://uchi.bg/%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d1%85%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f/
https://uchi.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://uchi.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8/
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Най-значимите научни събития, които можем да 
очакваме през тази година

Човечеството ще се бори с болестите, климата и изчезването на биоразнообразието, 
докато гледа към Луната, Марс и звездите през следващите 365 дни

Светлин Желев
Новата година вече започна, 
а с нея идват и очаквания за 
по-добри времена и разбира 
се – интересни нови научни 
открития и събития. От 
биологията и медицината, през 
физиката на елементарните 
частици, до астрономията 
– светът на науката ще ни 
предложи изключително 
интересни новини през 
следващите месеци.

Във времена, в които Cov-
id-19 продължава да създава 
проблеми в редица региони 
на света, голяма част от 
научния капацитет е заета с 
изучаването на вируса. През 
настоящата година редица 
учени ще посветят работата 

си на този проблем и можем 
да очакваме важни пробиви 
на това поле. В следващите 
365 дни вероятно ще станем 
свидетели на разработването 
на нови ваксини, базирани на 
информационна РНК, които 
са насочени към специфични 
варианти на вирусите. Очаква се 
също напредък във ваксините 
за редица опасни вируси и 
заболявания, включително ХИВ, 
малария и лаймска болест.

Големият адронен 
колайдер

Ако всичко върви по план, 
интересни научни новини 
ще дойдат от централата на 
CERN в Женева, където след 

многогодишно спиране и ремонт 
през юни, отново ще заработи 
Големият адронен колайдер. 
Основните детекторите LHC 
ATLAS и CMS бяха надградени 
и разширени с допълнителни 
компоненти. Това ще позволи те 
да събират повече данни от 40 
милиона сблъсъка на протони, 
които всеки от тях произвежда 
всяка секунда.

Обсерваториите за 
гравитационни вълни

През 2022 г. след подобрения 
четирите детектора за 
гравитационни вълни в света 
- един в Япония (TAMA 300), 
един в Италия (VIRGO) и два 
в Съединените щати (LIGO) - 

НАУКА
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ще започнат отново работа, 
позволявайки на учените да 
направят множество нови 
открития в тази относително 
нова област от астрономията.

В Мичиганския държавен 
университет в Ийст Лансинг, 
съоръжението за редки 
изотопни лъчи се очаква да 
започне работа в началото на 
2022 година. Многостепенният 
ускорител на стойност 730 
милиона щатски долара има за 
цел да синтезира хиляди нови 
изотопи на известни елементи и 
ще изследва ядрената структура 
и физика на неутронните звезди 
и експлозии на свръхнови.

Лунни мисии

За щастие 2022 г. най-
вероятно ще е интересна за 
космическите изследвания. 

В следващите 365 дни са 
планирани множество мисии в 
посока Луната.  Цяла армада 
от орбитални и спускаеми 
апарати от космически агенции 
и частни компании ще потеглят 
в тази към нашия естествен 
спътник съвсем скоро. НАСА ще 
изстреля орбиталния апарат 
Artemis I в първия тест на 
отдавна просрочената система 
за изстрелване, която в крайна 
сметка е предназначена да 
върне хората обратно на 
повърхността на Луната.

Орбиталният апарат на 
агенцията CAPSTONE ще 
проведе експерименти в 
подготовка за Gateway, първата 
космическа станция, която ще 
обикаля около Луната.

Индия трябва да осъществи 
третата си лунна мисия – 

Chandrayaan 3. Тя има за цел 
да бъде първата за страната, 
която извършва меко кацане на 
спътника ни и дори да пусне по 
Луната индийски роувър. 

Япония също ще опита първото 
си меко кацане на Луната 
с мисията SLIM, а Русия се 
стреми да възроди славата на 
съветската лунна програма 
със спускаемия апарат Luna 
25. Lunar Orbiter Korea Path-
finder ще постави началото 
на собственото изследване на 
спътника от страна на Южна 
Корея.

Редица частни компании 
също гледат в тази посока. 
Базираната в Токио компания 
ispace изстрелва спускаемия 
апарат Hakuto-R, който ще 
превозва лунохода Rashid 
Moon на Обединените арабски 

НАУКА
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емирства. Две американски 
компании – Astrobotic Technol-
ogy в Питсбърг, Пенсилвания 
и Intuitive Machines в Хюстън, 
Тексас – подготвят сонди, които 
ще пренасят инструменти на 
НАСА до лунната повърхност.

Към Марс и звездите

Някои учени гледат още 
по-далече. Към Марс ще 
потегли съвместната руско-
европейска мисия ExoMars, 
която е планирана да бъде 
изстреляна през септември. 
Тя ще пренесе роувъра Ro-
salind Franklin на Европейската 
космическа агенция до Марс. 
Там той ще търси признаци на 
отминал живот. Първоначално 
изстрелването беше планирано 
за 2020 г., но беше отложено 
отчасти поради проблеми с 
парашутите, необходими за 
безопасно кацане.

Китай също така планира да 
завърши своята космическа 

станция Tiangong и е 
подредил повече от 1000 
експеримента за нея, вариращи 
от астрономически и земни 
наблюдения, до ефектите 
на микрогравитацията и 
космическата радиация върху 
растежа на бактериите.

Астрономически събития

През цялата година има 
множество астрономически 
събития, на които свидетели ще 
станат жителите на планетата 
на различни географски 
ширини. Още през февруари 
ни очаква т.нар Снежна луна, а 
през март ще видим „Червената 
луна“ – две от най-запомнящите 
се пълнолуния през 2022 
година. Краят на зимата идва 
с пролетното равноденствие 
на 20 март, когато слънцето 
грее директно върху екватора 
и денят и нощта продължават 
еднакво време. Метеорният 
поток Ета Акурид, кръстен 
на съзвездието Водолей, ще 

достигне своя връх през нощта 
между 5 и 6 май. Той идва от 
отломките на Халеевата комета.

На 15 май ще видим пълно 
лунно затъмнение. Лунните 
затъмнения се случват, когато 
сянката на Земята е хвърлена 
върху Луната, докато планетата 
преминава между спътника и 
Слънцето. Ако 100% от луната 
е покрита от сянката, това е 
пълно лунно затъмнение.

Земята ще влезе в своя афел, 
периода, в който е най-
отдалечена от слънцето в 
орбитата си, на 3 юли, в 12:10 
часа.

Метеорният поток Персеиди, 
кръстен на съзвездието Персей, 
ще достигне своя връх през 
нощта между 12 и 13 август. 
Той е направен от космически 
отпадъци от кометата Суифт-
Тътъл и е един от най-ярките 
метеорни потоци всяка година. 
Въпреки това, тази година, 

НАУКА
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поради близостта му до 
пълнолуние, видимостта му 
може да бъде намалена.

Някъде в края на септември 
или началото на октомври, 
космическият кораб на НАСА 
DART – стартиран на 23 ноември 
2021 г. – най-накрая ще достигне 
и ще удари астероидната 
система Дидимос. Данните, 
събрани от удара, ще помогнат 
на НАСА да определи начини за 
защита на Земята от всякакви 
бъдещи астероидни заплахи.

Метеорният поток Ориони, 
кръстен на съзвездието Орион, 
ще достигне своя връх през 
нощта между 20 октомври и 21 
октомври. Метеорният поток, 
подобно на метеорния поток 
Ета Акурид, идва от отломки, 
оставени от Халеевата комета.
На 8 ноември отново ще има 
пълно лунно затъмнение, 
което започва около 12:01 ч., 
достигайки максималната 
точка на затъмнение около 2: 59 

сутринта и приключване малко 
преди 6 сутринта. Метеорният 
дъжд Леонид, кръстен на 
съзвездието Лъв, ще достигне 
своя връх през нощта между 17 
ноември и 18 ноември.

Борба с климатичните 
промени

Заредени от тазгодишната 
среща на върха COP26 в Глазгоу, 
Обединеното кралство, делегати 
от цял свят ще се съберат в 
Шарм ел-Шейх, Египет, през 
ноември 2022 г. за COP27, друг 
кръг от преговорите на ООН за 
климата. Очаква се страните 
да поемат ангажименти за 
климата в съответствие с целта 
на Парижкото споразумение 
от 2015 г. за ограничаване 
на глобалното затопляне до 
значително под 2 градуса 
над прединдустриалните 
температури. Междувременно 
изследователите ще наблюдават 
емисиите на парникови газове 

след обещанията, направени на 
COP26, които включват обещания 
за намаляване използването 
на въглища и намаляване на 
емисиите от метан. След спад, 
предизвикан от пандемия през 
2020 г., въглеродните емисии се 
възстановиха през 2021 година.

Спасяване на 
биоразнообразието

Държавите работят върху нов 
набор от цели за забавяне 
на загубата на биологично 
разнообразие. Целите за 
биоразнообразие от Айчи, 
установени през 2010 г., 
бяха най-вече пропуснати 
до крайния срок до 2020 г. 
Следващата среща на страните 
по Конвенцията на ООН за 
биологичното разнообразие, 
първоначално планирана за 
2020 г., сега е насрочена за 
периода между 25 април и 8 май, 
но опасенията относно Омикрон 
варианта на SARS-CoV-2 могат 
да променят плановете отново.

НАУКА
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Продължава на стр. 1 
... ги засечем и съвсем до 
скоро нашите инструменти 
практически не бяха способни 
да ги открият.
 
Най-мощните гравитационни 
вълни се създават, когато 
обектите се движат с много 
висока скорост. Някои примери 
за събития, които могат да 
причинят гравитационна вълна, 
са:
 
- когато звезда експлодира 
асиметрично (свръхнова);
- когато две големи звезди 
обикалят една около друга;
- когато две черни дупки 
обикалят една около друга и се 
сливат.
 
Тъй като (за щастие) тези 
събития се намират много 
далеч от нас, гравитационните 

вълни достигат до Земята изключително слаби, а това ги прави 
още по-трудни за откриване.

Геният на Айнщайн ги е предсказал

Още през далечната 1916 г. Алберт Айнщайн предполага, че 
гравитационните вълни съществуват и могат да бъдат естествен 
резултат от неговата Обща теория на относителността. Според 
нея, много масивни обекти изкривяват тъканта на времето и 
пространството – ефект, който възприемаме като гравитация. 
Съответно, такива обекти, спираловидно въртящи се един към 
друг, трябва да „набръчкват“ пространство-времето и да изпращат 
тези изкривявания в космоса - като вълни, разпространяващи се 
по повърхността на езеро.
 
По същество гравитационните вълни „разпространяват смущения 
във формата на пространство-времето“, обяснява Шейн Ларсън, 
астрофизик от Северозападния университет и член на проекта 
LIGO за изграждане на детектори, които засякоха първите 
гравитационни вълни.
 
Въпреки че много други учени са подкрепили теорията на 
Айнщайн, самият той не е бил напълно убеден, че е прав. През 
следващите няколко десетилетия легендарният учен непрекъснато 
се е чудил по въпроса за гравитационните вълни и от време 

Гравитационните вълни - ново поколение 
астрономически изследвания

Катя Димитрова
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на време дори е публикувал 
статии, опровергаващи 
първоначалната си идея.

Официално откриване 
 

Едва през 2015   г. американските 
учени откриха гравитационни 
вълни за първи път. Те 
използваха два изключително 
чувствителни инструмента 
в рамките на проекта LIGO 
(Laser Interferometer Gravi-
tational-Wave Observatory - 
Лазерна интерферометрова 
г р а в и т а ц и о н н о - в ъ л н о в а  
обсерватория). Това първо 
наблюдение на гравитационни 
вълни е вследствие на сблъсъка 
на две черни дупки, станал 
преди 1,3 милиарда години.

Откритие, което освен всичко 
останало доказва гения на 
Алберт Айнщайн. Неговото 
значение обаче е много 
отвъд това - детекторите за 
гравитационни вълни ни дават 
цял нов вид астрономия, която 
разширява възможностите 
на човечеството да изследва 
Вселената. Учените са уверени, 
че гравитационните вълни ще 
ни помогнат да научим много 
нови неща за космоса. Можем 
също така да научим повече за 
самата гравитация.
 

А защо тези вълни 
са толкова трудни за 

откриване?
 
Докато гравитационните 
вълни достигат до нас 
от далечния космос, те 
предизвикват изключително 

слабо изкривяване в пространство-времето - пъти по-малко от 
широчината на протона, една от частиците в ядрото на атома. 
Измерването на такива малки промени в дължината е почти 
невъзможно за повечето инструменти.
 

Как можем да ги „видим“?
 
Когато гравитационна вълна преминава покрай Земята, тя на 
практика свива и разтяга пространството. Използвайки лазери, 
LIGO може да засече тези изменения.

Всяка от двете обсерватории на LIGO (във Вашингтон и Луизиана, 
САЩ) има по две „рамена“, всяко от които е дълго повече от 4 
километра. Преминаваща гравитационна вълна причинява леко 
промяна на дължината на „ръцете“. Обсерваторията използва 
лазери, огледала и изключително чувствителни инструменти, за 
да открива тези малки промени.

И накрая: Защо гравитационните вълни са толкова 
важни за нас?

 
След първото откритие на LIGO, човечеството получи нов, 
неочакван поглед върху космоса. Сега можем да идентифицираме 
и да изследваме събития, които иначе биха оставили малко или 
никаква видима светлина, като сблъсъци на черни дупки. Освен 
това те ни дават още един метод за изследване на видими обекти, 
който разширява познанията ни за тях.
 
Гравитационните вълни едно значимо за астрономията свойство - 
те могат да преминават през всяка материя. Ако, например, някой 
се опитва да наблюдава светлина от далечна звезда, тя може да 
бъде блокирана от междузвезден прах, но гравитационните вълни 
ще преминат през всичко това. Това позволява на гравитационните 
вълни да носят информация за астрономически явления, която 
преди е била недостижима.
 
Гравитационните вълни, които обсерватории като LIGO откриват, 
са причинени от някои от най-енергичните събития във 
Вселената – сблъсък на черни дупки, сливане на неутронни 
звезди, експлодиращи звезди и вероятно дори раждането на 
самата Вселена. Откриването и анализирането на информацията, 
пренасяни от тези явления, ни позволява да наблюдаваме 
Вселената по начин, невъзможен преди. А най-хубавото е, че 
предстои да бъде стартиран нов вълнуващ проект, който ще 
ни позволи да изследваме гравитационните вълни още по-
внимателно. За него ще прочетете в следващата статия.
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 Както вече писахме в предходната 
статия, гравитационните вълни са едно от най-
любопитните открития в астрономията през 
последните години и страхотен нов начин за 
изследване на космоса. Към момента ние правим 
първите си стъпки в засичането на такива вълни 
чрез детектори като LIGO в САЩ, VIRGO в Италия 
и други. Американската космическа агенция 
обаче е напът да създаде много по-мащабен и 
концептуално различен такъв детектор, наречен 
LISA.
 
 Макар все още да е в процес на 
разработка и стартирането му да е насрочено 
чак за 2037 г., той вече дава сериозни надежди, 
че човечеството ще се доближи малко повече до 
гравитационните вълни и цялата информация, 
която те пренасят. Ето всичко, което трябва да 
знаете за бъдещата мисия.

Представете си обсерватория с дължина 
2,5 милиона километра

  
 Космическият лазерен интерферометър 
LISA (Laser Interferometer Space Antenna) е 

съвкупност от три апарата, които предстои да 
полетят в космоса с цел откриване и точно 
измерване на гравитационни вълни. Трите 
сонди, формиращи космическия лазерен 
интерферометър, ще бъдат разположени под 
формата на равностранен триъгълник. Неговите 
страни ще са с дължина 2,5 милиона километра, 
летящи по хелиоцентрична орбита, подобна на 
тази на Земята. Разстоянието между сателитите 
и тяхното разположение едни спрямо други ще 
се следи прецизно. По този начин човечеството 
ще се сдобие с най-големия детектор за 
гравитационни вълни в историята.
 
 През ноември 2021 г. беше решено LISA да 
стартира през 2037 година.
 

Кой стои зад проекта?
 
 LISA е съвместно начинание между 
Американската космическа агенция НАСА и 
Европейската космическа агенция (ЕКА). Въпреки 
това, през 2011 г. НАСА обяви, че няма да може 
да продължи партньорството си с Европейската 
космическа агенция поради ограничения на 
финансирането от европейска страна.

LISA - най-мащабният проект в 
историята на астрономията

Катя Димитрова
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Катя Димитрова

 Междувременно от ЕКА представиха 
умален дизайн, първоначално известен като 
Нова гравитационна вълнова обсерватория. Той 
предложен като един от трите големи проекта в 
дългосрочните си планове, с което се ангажира 
да изстреля базирана в космоса обсерватория за 
гравитационни вълни.
 

Как точно ще работи LISA?
 
 Основната цел на мисията LISA е да открие 
и измерва гравитационни вълни, произведени от 
компактни двоични звездни системи и сливания 
на свръхмасивни черни дупки. Всеки от трите 
космически апарата в рамките на инициативата 
ще съдържа два телескопа, два лазера и две 
тестови маси, подредени в два оптични модула, 
насочени към другите два сателита.

 На практика, методът на работа 
наподобява този на съществуващите днес на 
Земята детектори за гравитационни вълни. 
Такъв например е проектът LIGO за лазерен 
интерферометър, за който писахме в предходната 
статия на настоящия брой на вестника. Неговите 
две обсерватории разполагат с по две рамена, 
в които се изстрелват лазерни лъчи и след 
това се отразяват обратно, засичайки най-
малките флуктуации в пространство-времето. По 
сходен начин работи и LISA, само че вместо два 
ръкава, разположени на километри разстояние 
върху земната повърхност, той се състои от два 
въображаеми ръкава между сателити, намиращи 
се на милиони километри.

 LISA и наземните детектори са по-
скоро допълващи се, отколкото конкурентни, 
подобно на астрономическите обсерватории 
в различни електромагнитни ленти (например 
ултравиолетови и инфрачервени).
 

Предшественици на проекта

 Любопитно е, че първите проектни 
проучвания за детектор на гравитационни вълни, 
който да лети в космоса, са извършени през 80-те 

години на миналия век под името LAGOS (Лазерна 
антена за наблюдение на гравитационна 
радиация в космоса). 

 Предишни търсения на гравитационни 
вълни в космоса са провеждани също за кратки 
периоди от мисии, които имаха други основни 
научни цели (като Касини-Хюйгенс), използвайки 
микровълново доплерово проследяване за 
наблюдение на флуктуациите в разстоянието 
Земя-космически кораб. За разлика от тях, LISA 
е специализирана в търсенето на гравитационни 
вълни и ще използва лазерна интерферометрия 
за постигане на много по-висока чувствителност.

 LISA е предложена за първи път като 
мисия на Европейската космическа агенция в 
началото на 90-те години на миналия век. 
 
А какво могат да ни кажат гравитационни 

вълни?
 
 Както споменахме в предходната статия, 
гравитационните вълни са теоретизирани за 
първи път от Алберт Айнщайн. Те се създават по 
време на събития като сливания на свръхмасивни 
черни дупки, които са милиарди пъти по-големи от 
нашето Слънце. Тези сблъсъци са толкова мощни, 
че създават изкривявания в пространство-
времето. Именно това са гравитационните вълни.
 
 Вълните, които се очаква да откриваме 
чрез мисията LISA, биха могли да идват и от 
черни дупки с по-малка звездна маса далечни 
системи. Това включва и такива, обикалящи 
около свръхмасивни черни дупки, известни като 
EMRIs (Extreme Mass Ratio Inspirals).
 
 Изучаването на гравитационните вълни 
крие огромен потенциал за разширяване на 
нашето познание за Вселената, а LISA ще ни 
помогне да изследваме тези явления много по-
подробно и детайлно.



                                                                                                                                                    20

Как функционира смартфонът – всичко, 
което бихме искали да знаем

Павлин Луканов

 Смартфоните са навсякъде и реално 
са неотлъчно с нас в почти всеки един момент. 
Освен при избора на нов модел обаче едва ли 
често си задавате въпроса какво се крие зад 
екрана. Как обаче да изберете нов апарат и 
как да оцените неговите характеристики? И 
какво ли означават всички онези абревиатури 
и наименования, които срещаме в описанията 
на новите модели – OLED, LCD, HD+, честота на 
опресняване, милиамперчаса, LTE и много други.
За да работи един съвременен смартфон, той 
разполага с множество компоненти, както и 
операционна система, с която да получите 
завършения продукт. В настоящия материал ще 
открехнем леко вратата към най-важните сред 
тях.

Дисплей
 
 И понеже вече стана въпрос за екрана, 
който е „лицето“ на смартфона, започваме 
именно с него. В днешно време се използват 
основно два типа дисплеи, LED LCD от Light Emit-
ting Diode и OLED от Organic Light Emitting Diode, 

като вторите са типични предимно в средния 
и висок клас устройства. Основната разлика е, 
че първите използва подсветка за осветяване 
на пикселите, а при OLED самите пиксели 
възпроизвеждат светлина. При OLED панелите е 
възможно управлението на светлината за всеки 
отделен пиксел. Предимствата са в постигане на 
по-висока яркост, по-широк динамичен обхват, 
по-ниска консумация на енергия и по-добро 
цветово покритие.

 Има и други характеристики, които са от 
значение, а именно разделителната способност 
на екрана, която достига до 4K, както и 
честотата на опресняване. Първият показател 
е за това колко пиксела има по хоризонталата 
и вертикалата. Както можете да се досетите – 
колкото повече, толкова по-добре. Повечето 
модели от среден и висок клас в момента 
залагат на резолюция Full HD+ (2220 x 1080 
пиксела), по-високата резолюция води и до 
по-качествена и детайлна картина. Честотата 
на опресняване от друга страна е важна за 
постигането на по гладки ефекти при някои 

ТЕХНОЛОГИИ
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игри, системни анимации и др. В ниския клас се 
използва 60 херца (Hz), в средния и високия тя 
е до 90-, 120- и дори 144 херца. 

Архитектура и чипсет

 В основата на смартфона се намира 
дънната платка, която включва ключовите 
елементи и към нея са свързани всички останали 
компоненти.

 В нея най-голямо значение има 
чипсетът, който можем да определим като 
„мозъка“ на телефона. В него има различни 
елементи, но най-важни в повечето случаи са 
три от тях – централният процесор, графичният 
процесор и модемът. Централният процесор 
дава изчислителната мощ на смартфона, за да 
може той да извършва задачите си. Графичният 
процесор, логично е отговорен за графиката 
и най-вече за по-интензивни такива задачи, 
включително игри. Модемът подсигурява 
мобилната комуникация, включително 4G и 5G 
връзка, като за целта има и антени.

Чипсетите са различни класове, като при тях от 
голямо значение е технологичният процес на 
производство, който се отбелязва в нанометри 
(nm). Към момента повечето чипове от високия 
клас използват 5-нанометров процес, но вече 
има и 4-нанометрови. Така например актуалният 
флагмански чипсет на Qualcomm е Snapdragon 
8 Gen 1, който се произвежда по 4-нанометров 
процес.

Памет

 На основната платка са още два критични 
компонента – системната памет (RAM) и паметта 
за файлове, която в повечето случаи е eMMC или 
UFS. Системната (оперативна) памет се използва 
за краткосрочно съхранение на данни, които са 
необходими за моментното функциониране на 
приложенията и операционната система. В нея 
има информация, която се използва активно 
от устройството. Паметта за файлове е място, 
в което се съхранява информация, която не 
се използва постоянно и непосредствено. Тук 
влизат снимки, клипове, данни на приложения 
и т.н.

ТЕХНОЛОГИИ
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Захранване

 Друг от основните компоненти е 
батерията, която захранва смартфона. До 
голяма степен от нейния капацитет, който се 
отчита в милиампер-час (mAh), зависи и колко 
време може да издържи телефонът ви с едно 
зареждане. Освен това, разбира се има и други 
фактори, които влияят тук, като производствен 
процес на чипсет, големина, резолюция и 
технология на дисплея, както и софтуерната 
оптимизация.

 Тъй като настоящите технологии 
за батерии ограничават до голяма степен 
постигането на много голям капацитет, 
производителите избират друг път, за да 
подобрят потребителското изживяване. Става 
дума за технологиите за бързо зареждане. С 
тях можете много бързо да заредите батерията 
си. Така например към момента най-високата 
използвана мощност е 120W. По този начин 
батерия с капацитет 5000 mAh, колкото е 

обичайното за много модели в момента, може да 
се зареди изцяло за едва 17 минути.

Операционна система

 Завършваме с операционната система 
или софтуерната част от цялостната картинка. 
В момента доминиращи са iOS на Apple и An-
droid на Google, която се използва от множество 
производители. Интересно е да отбележим, че 
Huawei разработва собствена операционна 
система Hamony OS, което се дължи на забраната 
на компанията да използва софтуера на Google.
Операционната система управлява хардуера 
и софтуерните ресурси на устройството, като 
чрез нея могат да се стартират и различните 
програми и игри. Тя може да бъде определена 
и като интерфейса между вас (потребителя) и 
хардуера – съвкупността от гореизброените 
компоненти. Всичко тук трябва да работи в 
синхрон за получаване на цялостния продукт, 
който наричаме смартфон.

ТЕХНОЛОГИИ
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Абонирайте се безплатно 
за електронния вестник

за образование, наука и 
познание Uchi.bg

http://eepurl.com/hL74M9
https://uchi.us5.list-manage.com/subscribe?u=a56a4a2527ec29516e86f8d33&id=fb1c5cfe8b
https://uchi.bg/wp-content/uploads/2021/12/Vestnik-Uchi.bg-3-broi.pdf
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Cadillac показа 
концепция за 

луксозен автономен 
електромобил

И тази година по време на изложението за 
потребителска електроника CES сме свидетели на 
нови заявки в сферата на автономните автомобили. 
Сред компаниите работещи в тази насока е и GM, 
която сподели визията си за луксозен автономен 
електромобил. Става дума за концепцията Inner-
Space, която ни показва футуристично превозно 
средство и е част от портфолиото Halo.

Отвътре купето изглежда доста интересно с 
възможност за превоз на двама човека на една по-
голяма седалка. Липсват волан и педали, а таблото е 
заето от огромен екран. Има и раздели за лични вещи 
и други принадлежности. По всичко личи, че може да 
няма изобщо опция за поемане на управлението чрез 
хардуерни уреди. Влизането и излизането от колата 
също е доста екстравагантно, като освен отварящите 
се врати има и покривът се повдига.

                                              Вижте още: PixelMedia.bg

Имплантираха на 
човек в мозъчна смърт 

бъбрек от прасе

Хирурзи от университета на Алабама в Бирмингам 
съобщиха, че за първи път са трансплантирали 
успешно бъбреци от генетично модифицирано прасе 
в корема на 57-годишен мъж с мозъчна смърт. Те се 
надяват да успеят да приложат същата операция и 
при живи пациенти по-късно през годината.

Това е поредният смел експеримент в стремежа на 
медиците да спасяват човешки животи с органи от 
генетично модифицирани прасета. Припомняме, 
че по-рано този месец хирурзи от университета в 
Мериленд трансплантираха сърце от генетично 
модифицирано прасе на 57-годишен пациент със 
сърдечна недостатъчност. Този пациент все още е 
жив и под наблюдение. 

Почти 5000 души годишно умират в очакване на 
бъбречна трансплантация.
       Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Изследователи от Университета в Минесота 
разработиха първия по рода си 3D принтиран 
гъвкав OLED екран. Изобретението може да направи 
възможно принтирането на различни джаджи 
в домашни условия, така че да не се налага да 
купуваме резервни части за смартфоните си, когато 
се повредят.

Екипът използва екструзионен печат, за да 
направи електродите, капсулирането, изолацията и 
взаимовръзките на 3D дисплея, а активните слоеве 
са боядисани със спрей при стайна температура. По 
този начин е създаден прототип, широк едва 3.81 см. 
и с резолюция 64 пиксела.

За да влезе в практическа употреба, екранът ще 
трябва да се усъвършенства с много по-високи 
разделителни способности.
          
          Вижте още: PixelMedia.bg

НАСА успешно приключи разгъването на основното 
огледало на космическия телескоп Джеймс Уеб, 
който продължава да се движи по зададената 
траектория към втората точка на Лагранж. Това 
е точката L2, намираща се на разстояние около 
1,5 милиона километра от нашата планета, където 
гравитационните сили на Слънцето и Земята се 
уравновесяват.

За да може основното огледало с диаметър 6,5 метра 
да бъде побрано в ракетата Ariane 5, която изведе 
инфрачервения космически телескоп в космоса, 
неговата конструкция бе направена сгъваема. Сега 
НАСА официално обяви, че разгъването е протекло 
успешно.

Сега предстои финото подравняване на 18-те 
сегмента на главното огледало, което ще стане 
отдалечено от Земята.       
                  Вижте още: Tech.OFFNews.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Космическият 
телескоп Джеймс 

Уеб успешно 
разгърна своето 

основно огледало

 Учени създадоха 
първия 3D 

принтиран OLED 
екран

https://pixelmedia.bg/cadillac-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be/
https://tech.offnews.bg/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%ba-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d0%b7%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d1%8a%d1%80%d1%82/
https://pixelmedia.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-3d-oled-%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD/
https://tech.offnews.bg/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%b9%d0%bc%d1%81-%d1%83%d0%b5%d0%b1-%d1%83%d1%81%d0%bf/
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NASA удължава 
живота на МКС до 

2030 година

САЩ разширява операциите си на борда на 
Международната космическа станция (МКС) поне до 
2030 година. Това става ясно от публикация в сайта 
на Американската космическа агенция NASA.

Администраторът на агенцията Бил Нелсън 
ще ръководи съвместната работа с множество 
космически агенции по света за поддръжката на 
станцията и за извършването на нови проучвания. 
Сред тях са Европейската космическа агенция (ESA), 
Канадската космическа агенция, Японската агенция 
за аерокосмически изследвания (JAXA) и руската 
федерална космическа корпорация Роскосмос.

Емблематичната космическа станция е в орбита вече 
повече от 20 години. За този период са извършени 
над 3000 експеримента за над 4200 проучвания с 
участието на близо 110 държави.

                                              Вижте още: PixelMedia.bg

Изобретиха аквариум, 
който позволява на 

златните рибки да се 
“разхождат”

Израелски учени от университета „Бен-Гурион“ 
създадоха нов робот-аквариум на колела, който 
позволява на златните рибки да се разхождат. 
Още по-вълнуващо е, че той позволява на водните 
животни сами да управляват аквариума, в който са 
поставени.

Новата машина официално носи името „Превозно 
средство, управлявано от риба“. Тя представлява 
четириколесна количка, включваща компютър, 
система LIDAR и резервоар за вода от плексиглас.

Специалната компютърната система превежда 
движението на рибата в движение на превозното 
средство. Резултатите са удивителни: по време на 
изпитанията златните рибки успяват да преместят 
машината до целева зона, за да получат награда под 
формата на храна.
            Вижте още: PixelMedia.bg

Японският производител на коли Subaru представи 
на автомобилното изложение в Токио електрическа 
състезателна кола с мощност 1073 конски сили. 
STI E-RA притежава четири двигателя Yamaha и се 
захранва от батерия с капацитет 60 киловатчаса.

И макар електромобилът  да е само на ниво 
концептия, от Subaru обещават да го изпробват на 
Нюрбургринг през следващата година. За целта ще 
бъде направена обиколка с време от под 6 минути 
и 40 секунди. Компанията също планира да тества 
E-RA на японските състезателни писти по-късно през 
тази година.

На автомобилното изложения тя представи и още 
една концепция за нов електромобил, наречен Sol-
terra STI. Както подсказва името му, това е спортна 
версия на предстоящия кросоувър.
          
          Вижте още: PixelMedia.bg

Американската космическа агенция NASA ще качи 
гласовия асистент Alexa на борда на мисията Arte-
mis I. По този начин устройството на Amazon ще бъде 
първият дигитален помощник, напускащ Земята. 
Ако и на вас това ви създава асоциации с романа 
“2001: Космическа одисея” и враждабния изкуствен 
интелект 9000, не сте единствените.

Полетът ще се осъществи по-късно през 2022 г. 
без екипаж на борда. Въпреки това е планирано 
„виртуално преживяване на екипажа“ в Космическия 
център на NASA. To ще позволи на хората, сред които 
ще има студенти и специални гости, да участват в 
контрола на мисията, симулирайки разговори между 
Alexa и астронавтите.

Гласовият асистент на Amazon ще има достъп до 
телеметричните данни на космическия кораб Orion.
       
                  Вижте още: PixelMedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Alexa ще е първият 
дигитален асистент 

в космоса

 Subaru представи 
спортен 

електромобил с над 
1000 конски сили

https://pixelmedia.bg/nasa-%d1%83%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%be-2030-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
https://pixelmedia.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%b2%d0%b0/
https://pixelmedia.bg/subaru-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb-%d1%81-%d0%bd%d0%b0/
https://pixelmedia.bg/alexa-%d1%89%d0%b5-%d0%b5-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%81/
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Как Тийноватор помага на тийнейджъри 
предприемачи да реализират мечтите си

Фотограф: Яна Лозева

През последните години все повече млади 
хора избират пътя на предприемачеството. 
Те са креативни, уверени в себе си и често 
не приемат ограниченията на средата, в 
която живеят. А търсят решения, които по-
късно превръщат в собствен бизнес. И макар 
че официалното образование не винаги 
им помага в реализирането на техните 
начинания, добрата новина е, че вече има 
предприемачески програми и ментори, на 
които те да могат да разчитат. Тийноватор е 
една от тези инициативи, които помагат на 
младите предприемачи в България да намерят 
своята реализация. За да научим повече 
за нея, разговаряме със Зорница Миткова, 
Управляващ директор на програмата.

Въпросите зададе: Мария Иванова

ВЪПРОС: С какво програмата Тийноватор 
помага на младите хора в България?

Отговор: Тийноватор дава хоризонт на младите 
хора към възможностите на бъдещето. Точно във 
възрастта, когато са на прага на важните решения 
в живота си, а именно - избора на професия и 
университет, Тийноватор ги среща с вече успели 
българи - предприемачи, които им предават от 
професионалния и житейския си опит, стават 
техни ментори в продължение на цялата 
учебна година, създават истински отношения. В 
практически план Тийноватор помага на много от 
учениците да изберат какво да учат и след това 
- да работят, тъй като ги среща с реални хора и 
примери от бизнеса. Силен акцент в програмата 
е изграждането на умения за работа в екип, за 
презентиране и изобщо - за създаване на бизнес 
от А до Я.

Въпрос: Колко младежи са се включили в 
нея от създаването ѝ до днес?

Отговор: До момента в Тийноватор са се включили 
около 1000 ученици. Тази учебна година (2021-
2022) броят е рекорден - 400 от 30 града, в 
сравнение с миналата, когато бяха 250 от шест 
града. Стартирахме през учебната 2018-2019 г. 
с 50 ученици от 4 софийски училища и те все 
още са по някакъв начин с нас - помагат ни 
за организирането на събития и кампании и са 
силни посланици на програмата. Гордеем се с 
растежа на общността ни от ученици и ментори.

Въпрос: Кой може да стане част от 
Тийноватор. Има ли изисквания, на които 
трябва да отговаря?

http://www.teenovator.bg/
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Отговор: Всеки ученик в десети или единадесети 
клас може да стане Тийноватор. Няма входящ 
тест или интервю. Единственото, което се иска, е 
да имаш желание да се развиваш, да учиш не от 
учебник, а през практиката, да работиш в екип, да 
посвещаваш два часа седмично на програмата - 
за седмичните срещи с менторите. На сайта teen-
ovator.bg вашите читатели могат да се запишат 
директно за учебната 2022 - 2023 година.

Въпрос: Кое е най-важното умение, което 
Тийноваторите искате да придобият?

Отговор: Умението да се концентрират върху 
целта си - да превърнат хобито и страстта си в 
реален работещ бизнес. Това става, разбира се, 
чрез изграждане на група от други умения, които 
усвояват по време на учебната година в срещите 
с менторите си, посветени на различни бизнес 
теми.

Въпрос: Кои са най-впечатляващите 
предприемачески идеи, измислени от 
ученици, които сте срещали?

Отговор: Веднага мога да дам пример с изминалия 
Уикенд на идеите, когато се родиха 76 стартъп 
идеи, посветени на справянето с климатичните 
промени, по-достъпно образование, туширане 
на ефектите от социалната изолация по време 
на пандемията. Например в категория най-
зелен бизнес беше отличен проектът Крайпътни 
вятърни турбини, чиято идея е колите, движещи се 
по магистралите, да произвеждат електричество. 
В категорията Най-добър IT проект изпълна 
ClothesFit - приложение, което улеснява онлайн 
пазаруването на дрехи, вземайки мерките на 
човек и напасвайки го във виртуален образ. 
Друг пример е (UN)USABLE - бранд за справяне 
с негативните ефекти на бързата мода върху 
природата.

Въпрос: Разкажете ни малко повече за 
състезанието. Колко ученици се включиха 
в него?

Отговор: Това е четвъртото издание на Тийноватор 
Уикенд на идеите и в него взеха участие Близо 400 
ученици от 30 града, сред които София, Пловдив, 
Варна, Бургас, Стара Загора, Карнобат, Добрич, 
Своге, Русе, Плевен, Враца и др. Те работиха два 
дни в отбори на живо и онлайн и презентираха 
идеите си в три панела пред 9-членно жури. 
Целта на събитието беше да даде възможност на 
учениците да приложат и надградят уменията, 
които развиват в своите стартъп клубове от 
началото на учебната година. След състезанието 
те продължават да работят по идеите си, за 
да ги презентират като работещи бизнеси на 
Финалното състезание през май месец пред 
жури, съставено изцяло от инвеститори.

Въпрос: Какви са предизвикателствата 
пред младите предприемачи в условията 
на пандемия?

Отговор: Основното предизвикателство в 
пандемията е, че учениците в нашите стартъп 
клубове не могат да се събират на живо със 
своите ментори и съотборници. Но тази година е 
по-благоприятна в сравнение с миналата, когато 
мерките бяха по-строги. Повечето клубове вече 
се събират и на живо в коуъркинг пространства 
в различните градове, като например в София, 
Варна, Стара Загора, Русе, Добрич и др.

Повече за Зорница Миткова

Зорница Миткова е Управляващ директор на 
Тийноватор от началото на 2022 г., а преди 
това ръководи комуникациите, партньорствата 
и изграждането на общността в програмата. 
Зорница има богат опит в областта на 
комуникациите и маркетинга. Работила е за 
няколко медиини групи, като bTV и Икономедиа, 
както и за платфомата TimeHeroes, за IT 
компанията SiteGround и др. Има черна котка и 
обича да слуша Beyonce и рап.

Последвайте Teenovator в Instagram, Face-
book, TikTok, като потърсите @teenovator.

https://www.facebook.com/teenovatorbg
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Лукс или необходимост е градското 
земеделие в 21 век?

Как градовете могат да спомогнат за установяване на по-устойчиви хранителни 
системи във времена на здравни, икономически и климатични кризи

Радина Калдамукова, Климатека

 До 2050 г. се очаква 
световното население да 
нарасне до 9,7 милиарда души 
и изхранването му ще бъде 
едно от предизвикателствата 
на нашето време. Поради 
интензивното индустриално 
развитие и урбанизация всеки 
ден губим обработваеми земи. 
През 2015 г. учените съобщават, 
че земята е загубила 1/3 от 
обработваемите си земи за 
последните 40 г. Мнозина 
смятат, че едно от решенията 
да се изхранят жителите 
на градовете е градското 
земеделие.

 Градското земеделие 
е концепция, която създава 
заетост, укрепва социалните 

връзки, изгражда устойчивост и адаптивност към изменението 
на климата и подобрява биоразнообразието, позволявайки на 
природата да се върне обратно в урбанизираната среда и да я 
направи по-здравословна и зелена. Формите, които то приема са 
много и разнообразни – от вертикални и споделени градини през 
оранжерии, продукция в транспортни контейнери и аквапоник 
системи до градско пчеларство.

Екологични и социални аспекти 
на градското земеделие

Градското и крайградскoто земеделие се характеризират с 
намаляване на „хранителните километри“ чрез производство на 
прясна храна в близост до градски пазари и крайния потребител, 
като същевременно се свежда до минимум използването на 
химични торове и консумацията на енергия чрез повторно 
използване и компостиране на градски органични отпадъци. Това 
намалява ефекта на градския топлинен остров чрез увеличаване 
повърхността на зелените площи и способства за улавянето на 
въглерод (чрез засаждане на градски гори).

https://www.climateka.bg/
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 Друг положителен 
екологичен аспект е 
поддържането на ниско 
разположените зони, свободни 
от застрояване и бетониране, 
така че дъждовната вода 
може да се поеме от почвата и 
наводненията имат по-малко 
въздействие. Това допринася 
за ефективното повторно 
използване на органични 
отпадъци и отпадъчни 
води, като по този начин 
намалява емисиите на метан 
от отпадъчните депа и щади 
прясната вода. 

Социалните аспекти 
включват интеграция на 

уязвими групи 

като крайно бедни жители, 
които чрез заетостта си в 
градското земеделие намират 
разнообразни възможностите 
за доход, създавайки „зелени 
работни места“, които са един 
своеобразен спасителен 
пояс, особено във времена на 
икономически и здравни кризи. 

 По време на пандемията 
от Covid-19 и последвалите 
локдауни се наблюдава 
засилен обществен интерес 
към отглеждането на плодове 
и зеленчуци у дома. Семената 
на ентусиазма за домашно 
отглежданата храна може да са 
били посяти, но поддържането 
им е от съществено значение. 
Интересен факт обаче е, че едно 
на всеки осем домакинства в 
Обединеното кралство няма 
достъп до градина. За щастие, 
възможностите за градско 

земеделие се простират отвъд традиционната представа за 
градина. Покриви, стени и дори подземни пространства, като 
изоставени тунели и убежища за въздушни нападения предлагат 
редица възможности за разширяване на производството на храни в 
градовете, като същевременно творчески преустройват градската 
среда.

„Ядливите” градини на покривите и по 
стените на сградите 

също могат да осигурят естествено охлаждане и да спомогнат за 
намаляване на замърсяването на въздуха. Ако са проектирани 
и приложени правилно, те могат да са от съществена полза за 
биоразнообразието.

 Един от съветите на експерти по биоразнообразие е, че не 
само пустите пространства трябва да бъдат превърнати в зелени и 
продуктивни парцели, но също така е важно те да са свързани, за 
да могат различни диви видове да се придвижват по-лесно между 
тях. Каналите и велоалеите могат да действат като коридори за 
диви животни. Доказано е, че зелените мостове помагат на дивите 
видове да пресичат оживени пътища – може би подобни мостове 
биха могли да свържат градините на покривите на различни 
сгради.

Добри примери за градско земеделие в България

 У нас добрите примери също не липсват. През 2019 г. 
Сдружение “Горичка” с помощта на доброволци от Инициативата 
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за развитие на градско земеделие в София създава 
демонстрационна градска зеленчукова градина, която носи името 
Споделена зеленчукова градина 1. Тя се намира на ул. “Тодор 
Кожухаров” № 35, на място, което преди това дълго е използвано 
като нерегламентиран паркинг. Днес градината е истински зелен 
остров в бетонния пейзаж на район “Студентски”. 

 През 2021 г. се реализира и проектът „Екоцентрична 
образователна градина О’беля’ 2021“, осъществен от Фондация 
ЕкоЦентрик, с финансовата подкрепа на Германската фондация 
за околна среда (DBU), Национална кампания „Достъп до добра 
храна“ и Порталът на Вкусните образователни градинки.

 За да насърчи градското земеделие у нас през октомври 
2021 г. стартира инициативата „Направи си сам – комплект за 
вертикална градина“ на Асоциация за развитие на София, Зелена 
София и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. 
Четири прототипа на вертикални градини бяха поставени пилотно 
на няколко специално подбрани места – „София Тех Парк“ 
АД, сградата на Столичната община, сградата на Централния 
кооперативен съюз, в SofiaLab на Асоциация за развитие на 
София, както и в общите пространства на жилищен блок. Целта е 
да се тества функционалността и устойчивостта им в избраните 
локации, както и ефекта върху работещи и живеещи, след което да 
се публикува ръководство „Направи си сам вертикална градина“.

 В България има и ферма за микрорастения, която съществува 
още от 2015 г. (https://microgreens.bg) В нея микрорастенията 
виреят в почва, богата на хранителни вещества, в контролирана 

среда с циркулация на въздуха, 
постоянна температура и 
влажност. Във фермата не се 
използват торове, пестициди 
или хербициди, а към момента 
се отглеждат над 40 вида 
микрорастения целогодишно.

 Друга успешна 
инициатива, свързана с 
градското земеделие у нас, 
е инсталирането на пчелни 
кошери на покрива на известен 
софийски хотел преди няколко 
години. Така той стана първият 
български хотел, предлагащ 
на гостите си мед собствено 
производство. Това се случи 
наскоро и на една от терасите 
на НДК. 

 В заключение може 
да се направи изводът, че в 
градовете и крайградските 
райони в България, и особено в 
столицата, се наблюдава голямо 
разнообразие от земеделски 
практики. Но те не са залегнали 
като фактор за устойчиво 
развитие на градската среда в 
нито една общинска стратегия 
или програма за развитие. 

 В допълнение, правната 
рамка, регулираща поземлените 
отношения и земеделските 
дейности в градските райони, 
не е адаптирана към нуждите на 
съвременните градски практики. 
Един от основните елементи за 
успеха на градското земеделие 
у нас е ангажираността 
и съвместната работа на 
всички заинтересовани 
страни – граждани, общини и 
неправителствени организации.
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“Take the Stage” ни учи как да завладяваме 
aудиторията с трикове от актьорската практика

“Take the Stage” e първото обучение за поведение пред публика, 
което използва трикове и съвети от актьорската професия и правила 
от маркетинга. Първото му издание през 2019 г. протича при силен 
интерес и отлични отзиви. При първия локдаун от пандемията 
събитието преминава в онлайн формат и с нов фокус. За да научим 
повече, разговаряме с организатора на обучението Пепа Василева и 
неговия инструктор Яна Кузова.

Въпросите зададе: Мария Иванова
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ВЪПРОС: Наскоро приключи поредното 
издание  на “Take the Stage”. Какво беше 
различното, в сравнение с предишните 
издания на формата? 

ПЕПА ВАСИЛЕВА:  Посланията, комуникацията, 
връзката с публиката са неотменно тук.  Сменя 
се медиата. От залите, сега сме пред  екраните.
Хубавото е, че всички издания на онлайн 
обучението бяха успешни.  С подходящ формат, 
програма и нагласа нещата се случват. Успяхме 
отново да сме заедно и да осъществим целите 
си в обучението. Обърнахме внимание на онлайн 
посланията, как се справяме пред камера, как 
да сме убедителни и спокойни пред  монитора, 
как да изглеждаме и звучим най-добре, за да 
предадем мислите и идеите си.  Различното?  
Не пихме заедно кафе в паузите, липсваше ни 
близкия контакт с хората, но и имахме участници 
от страната,  за които иначе би било по-трудно 
да пътуват и да участват.  Като цяло - урокът 
за всички е да се адаптираме и да вземем 
най-доброто от всяка ситуация. Участниците 
имаха голям напредък, усвоиха нови умения, 
почувстваха се сигурни в една различна  среда. 

ЯНА КУЗОВА: Различни са всеки път участниците 
в обучението. От което следва естествено 
и  фокусът на упражненията да е различен 
и  съобразен със спецификата на нуждите на 
нашите клиенти.

ВЪПРОС: Къде е пресечната точка между 
актьорството и маркетинга и как двете 
сфери могат да си помагат взаимно? 

ПЕПА ВАСИЛЕВА:  Пресечните точки са много.
Затова и развихме това обучение. Комуникация, 
емоция, представяне, връзката с публиката - 
клиент.  Животът е сцена.  Всички ние  “продаваме” 
идеи, продукти, себе си. Под светлината на 
прожекторите.  Медиите са различни, средствата 
и “триковете” си приличат. 

ЯНА КУЗОВА: Ако маркетингът е практиката за 
усещането и разбирането на нуждите и желанията 

на клиентите и що е то пазарно поведение, то 
актьорството е умението да владееш себе си 
като продукт и да се позиционираш по най-
добрия начин, да се продадеш, да се харесаш, 
да се запомниш и да се наложиш на пазара.
Едното помага на другото посредством техники и 
упражнения как да се “продадем“ по най-добрия 
начин!

ВЪПРОС: Всеки ли може да се научи да 
презентира уверено, въздействащо и 
запомнящо се? 

ПЕПА ВАСИЛЕВА: Всеки, който има желание, усет, 
знания и отношение. С малко  помощ и съвети 
можем да научим как да бъдем чути. Защото има 
много идеи в тишина.  И  е важно да разберем, 
че и най-умните мисли имат нужда от добро 
представяне. Понякога дори “как” е по-силно 
от “какво”. Но връзката между двете прави 
истинския и траен успех.

ЯНА КУЗОВА: Всеки актьор ли е Антъни Хопкинс? 
Важното е желанието да надскачаме себе си и да 
не спираме да надграждаме уменията си. И да се 
учим от най-добрите!

ВЪПРОС: Как да говорим, така че да бъдем 
чути и разбрани правилно? 

ПЕПА ВАСИЛЕВА: Много правила има от гледна 
точка на човека на сцената. Обединяващото 
според мен е - правилен изказ, познаване на 
аудиторията, усещане на връзката, точно, ясно, 
илюстративно и винаги с мисъл за точното 
послание. И много искреност.

ЯНА КУЗОВА: Първата стъпка е правилен 
български език и хигиена към словото.

ВЪПРОС: С какво все по-разпространената 
онлайн комуникация се различава от 
комуникацията на живо?

ПЕПА ВАСИЛЕВА: Липсват фини детайли по 
контакта с публиката.  Да усетиш на живо 

https://www.facebook.com/events/422176112722534
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енергията, обратната връзка на мига,  моментите 
извън лекциите, малките междучасия ... Камерата 
ограничава, но и ни дава възможност за бързина, 
откритост, смелост. Като лупа е. Разкрива други 
качества и възможности. Дава и шанс на по-
широк кръг от хора да се вкючат и да съпреживеят 
събитието, ако то е добре построено.

ЯНА КУЗОВА: А каква е разликата между театъра 
и киното? В единия случай имаме посредник и 
той е камерата. Различни са средствата, чрез 
които трябва да предадем посланието си, идеята 
си, мисълта си дори, за да бъдем чути, видяни и 
разбрани.

ВЪПРОС: Какво е пожеланието ви към 
читателите на това интервю?

ПЕПА ВАСИЛЕВА: Бъдете смели, излезте извън 
навиците си, опитвайте, играйте, сбъдвайте! 
Всички сме  в нови хоризонти. Творете! И една 
мисъл от  Джордж Бърнард Шоу - “Those who 
cannot change their minds cannot change any-
thing.” (“Oнези, които не са способни да променят 
мисленето си, не могат да променят нищо.”)

ЯНА КУЗОВА: Да повярват, че прозорчетата в 
онлайн платформите за срещи са съвременните 
визитни картички. Бъдете актуални с времето, 
което налага да се приспособим към новите 
форми на представяне пред аудитория!

Инструктор:  Яна Кузова

 Преди да се посвети на обученията, Яна 
Кузова е актриса с дългогодишен опит в театър, 
кино, телевизия и глас зад кадър. В театъра е 
изиграла десетки роли в хитови постановки от 
театралния афиш, както на българската, така и на 
международна сцена. Снима роли в българските 
сериали “Забранена любов”, “Връзки”, “Отдел 
издирване”,  уеб сериалa “Животът на Жоро” и 
др. 

Яна е водещ глас в озвучаването на аудио книги 
в световната платформа Storytel за България.  

За ролята си в спектакъла “Къщата на гнева” тя 
е носител на наградата Аскеер за поддържаща 
женска роля.

Тя намира призванието си като трейнър с 
изключително интерактивна концепция 
за обучения, съчетаваща опит, енергия, 
предизвикателства и умения. Подход, радващ 
се на огромен успех, а нейни клиенти са едни 
от най-големите компании у нас. В рамките на 
обучението курсистите й се превъплащават в 
зареждащи и уверени презентатори.  

Яна успешно консултира рекламни кампании за 
клиенти в Германия, Франция, Англия и България.

Модератор и организатор: 
Пепа Василева, МВА

 Управляващ Директор на BEIED България, 
с образование по Маркетинг и магистратура 
по Бизнес Администрация, Пепа вече близо 
20 години работи за новаторски продукти и 
стартиращи компании. След няколко години като 
мениджър Маркетинг в Classic Fm и Jazz Fm се 
присъединява към екипа на Distance Learning 
Center - представител на City University - Seat-
tle. Работи за маркетинга на програмите у нас 
и разработването на нови продукти и услуги. С 
BEIED e от 2004 г., грижейки се за създаването 
на сертификатни програми, вътрешно 
фирмени обучения, семинари и индивидуални 
консултации. Самата тя участва като трейнър и 
създател на обучителни програми. 

Доброто познаване на бизнес администрацията 
и нуждите на компаниите и техните екипи, 
както и качествата й на добър комуникатор и 
организатор, са комбинацията, която се радва на 
успешни обучения и постоянни клиенти. 

За работата си тя споделя: “Най-хубавото от 
всичко е възможността да творя идеи и проекти 
с клиенти, лектори и партньори - хора с буден ум 
и търсещ дух. Те ми дават надежда и оптимизъм, 
и ме карат да вървя напред.”

http://beied.com/bg/
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 Знаете ли какво е общото между рапъра Еминем, основателя 
на Twitter Джак Дорси, спортните коли Lamborghini и маратонките 
Adidas? Отговорът е в една трибуквена абревиатура, която може все 
още да не ви е известна. 

Запознайте се с NFT

 NFT (Non-Fungible Token, незаменяем токен) е концепция, 
базирана на блокчейн технологията, която позволява даден 
дигитален актив да бъде определен като уникален. Тя стана особено 
популярна през изминалата година, когато редица музиканти, 
художници и други хора на изкуството пуснаха свои произведения в 
цифровото пространство под формата на такива токени. И някои от 
тях ги продадоха за милиони долари.

 С NFT обаче можеш да придадеш уникалност на всякакъв 
дигитален актив, дори той да не е изкуство. Съоснователят на 
социалната мрежа Twitter Джак Дорси например публикува първия 
си туит като NFT и го продаде за 2,9 млн. щ. долара. Всевъзможни 
картинки на маймуни, видеоклипове с котенца и друго съдържание 
също го последваха.

 Напоследък интерес предизвика и решението на рапъра 
Еминем да закупи NFT, изобразяващо отегчена маймуна, която 

доста напомня на самия 
него. За това произведение 
на изкуството изпълнителят 
плати впечатляващата сума 
от близо половин милион щ. 
долара.

 През декември пък 
компанията за производство 
на спортни стоки Adidas 
спечели цели 23 милиона 
щ. долара от продажбата 
на първия си NFT. Той беше 
създаден в партньорство с 
компаниите Bored Ape Yacht 
Club, Gmoney и Punks. Други 
корпорации като Nike, Micro-
soft и дори Lamborghini също 
вече навлязоха в този горещ 
сегмент.

 По-рано незаменяем 
токен, свързан с 
разобличителя Едуард 
Сноудън, беше продаден на 

МОЖЕ ЛИ NFT ДА ПРЕДЕФИНИРА 
СЪВРЕМЕННАТА КУЛТУРА

Катя Димитрова
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търг с цел благотворителност. 
Събраната сума от продажбата 
възлизаше на около 5,5 
милиона долара. Озаглавено 
"Остани свободен" (Stay Free), 
цифровото произведение на 
изкуството използва страниците 
от решението на съда за това, 
че дейностите на Агенцията 
за национална сигурност за 
масово наблюдение, разкрити 
от Сноудън, са в нарушение 
на закона. Там се вижда и 
изображение на самия него.
 
 Очевидно масовата 
култура и технологичният 
свят все повече се насочват 
към тази (не чак толкова) 
нова концепция, която вече 
вълнува хиляди хора по света. 
И явно популярните личности и 
компании не изостават от тази 
тенденция.

  
Какво се променя с навлизането на NFT?

 
 Най-просто казано, NFT трансформира дигитални 
произведения на изкуството и други колекционерски предмети 
в единствени по рода си, проверими активи, които са лесни 
за търговия в блокчейнa. Любопитно е, че това може да бъде 
всякакво цифровизирано съдържание или информация. Покупко-
продажбите се осъществяват чрез криптовалутата Ethereum.
 
 И още - NFT използва цифров регистър, за да предоставя 
публичен сертификат за автентичност или доказателство за 
собственост, но не ограничава споделянето или копирането на 
основните цифрови файлове. Липсата на заменяемост отличава 
NFT от блокчейн криптовалутите като биткойн.
 

Защитени ли са авторите?

 Собствеността върху NFT не предоставя по своята същност 
авторски права или права на интелектуална собственост върху 
какъвто и цифров актив да представлява токенът. Въпреки че някой 
може да продаде NFT, представляващ неговото произведение, 
купувачът няма непременно да получи привилегии за авторски 
права, когато собствеността върху NFT бъде променена и така на 
първоначалния собственик му е позволено да създаде повече NFT 
на едно и също произведение.
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 Въпреки че това може да не е лесно за разбиране от някои, 
печалбата е огромна за много художници, музиканти, влиятелни 
лица и други подобни, като инвеститорите харчат най-много, за 
да притежават NFT версии на цифрови изображения. Например 
видеоклип със забивка на Леброн Джеймс беше продаден за над 
200 000 щ. долара, а десетилетният GIF "Nyan Cat" - за 600 000 щ. 
долара.
 
 Трябва да отбележим обаче, че NFT не е нещо съвсем 
ново. CryptoKitties, игра за цифрова търговия на платформата 
за криптовалута Ethereum, беше една от оригиналните NFT, 
позволяваща на хората да купуват и продават виртуални котки, 
които са едновременно уникални и съхранявани в блокчейна.
 
 Иначе първият известен незаменяем токен, носещ името 
Quantum, е създаден от Кевин Маккой и Анил Даш през май 2014 
година. Той се е състоял от видеоклип, направен от съпругата на 
Маккой - Дженифър.
 
 Маккой е регистрирал видеото в блокчейна Namecoin и 
го е продал на Даш за 4 щ. долара по време на конференцията 
Seven on Seven в Ню Йорк. Тогава двамата наричат   технологията 
"монетизирана графика“.
 

Как можете да купувате, продавате и създавате NFT?
 
 По същество, всяко цифрово изображение може да бъде 
закупено като NFT. Но има няколко неща, които трябва да имате 
предвид, когато пазарувате, особено ако сте начинаещ. Ще трябва 

да решите от какъв пазар да 
купувате, какъв тип дигитален 
портфейл ви е необходим, за 
да го съхранявате и какъв вид 
криптовалута ще ви трябва, за 
да завършите продажбата.
 
 Някои от най-често 
срещаните NFT пазари включват 
OpenSea, Mintable, Nifty Gateway 
и Rarible. Съществуват и пазарни 
ниши за по-специфични типове 
незаменяеми токени, като 
например NBA Top Shot за 
баскетболни видеоклипове.
 
 Трябва обаче да 
внимавате с таксите. Някои 
пазари начисляват такса за 
енергията, необходима за 
завършване на транзакцията 
в блокчейна. Други такси 
могат да включват разходите 
за конвертиране на долари в 
Еthereum.
 
 NFT също се продават 
на редица пазари и процесът 
може да варира от платформа 
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до платформа. Когато искате да 
продавате, в най-общия случай 
просто ще качите съдържанието 
си на някой от тези дигитални 
пазари, след което ще следвате 
инструкциите, за да го 
превърнете в NFT. Ще можете 
да включите подробности 
като описание на работата и 
предложена цена. Повечето 
незаменяеми токени се 
закупуват с помощта на Еthere-
um, но могат да бъдат придобити 
и с други ERC-20 токени като 
WAX и Flow.
 
 Всеки може да създаде 
NFT. Всичко, което е необходимо, 
е дигитален портфейл, малка 
покупка на Еthereum и връзка 
с такъв тип пазар, където ще 
можете да качвате и превръщате 
съдържанието в NFT или крипто 
изкуство. Звучи лесно, нали?
 
Критики към технологията

 
 Незаменяемите токени 
вече са обект на критики по 
отношение на разходите за 

енергия и въглеродния отпечатък, свързани с валидирането 
на блокчейн транзакции, както и честата им употреба в измами 
с изкуство. Допълнителни критики оспорват полезността от 
установяване на доказателство за собственост в един често 
нерегулиран пазар.
 
 Има случаи, в които творбите на артисти са били продавани 
като NFT без разрешение. След като художничката Кинг Хан почина 
през 2020 г., нейната самоличност беше иззета от измамник и 
редица нейни произведения станаха достъпни за закупуване като 
незаменяеми токени. По същия начин продавач, представящ се 
за Банкси, успя да продаде NFT, уж направен от художника, за 
цели 336 000 щ. долара през 2021 година. Случаят беше разрешен и 
измамникът върна парите, след като новината бе разпространена 
от медиите.
 
 Критиките за ефекта върху околната среда и авторското 
право без съмнение са основателни, защото не би трябвало 
изкуството да вреди на природата или пък да компрометира 
труда на който и да било творец. Но дори и с тези притеснения, 
концепцията за незаменяемите токени ще продължи да увеличава 
популярността си с изумителна скорост поради редица причини.
 
 На първо място, в един дигитален свят, дигиталните 
активи стават все по-ценни. Това на практика е още един начин 
да обогатяваме живота си във виртуалния свят, превръщайки 
различни творби, документи и други обекти в изкуство. А и 
творците заслужават да бъдат възнаграждавани за труда си 
по-щедро – нещо, което в исторически план се е случвало на 
малцина. Това може да се окаже една добра опция за инвестиране 
за обикновените хора с интерес към тази ниша.
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Българските празници 
и обичаи в началото на годината
Мария Иванова

В началото на всяка нова 
година българите от поколения 
извършват някои традиционни 
обичаи за здраве и просперитет. 
Те освен, че са много колоритни, 
съдържат в себе си много 
ценно знание за националната 
ни култура и наследство. 
Любопитно е, че често те 
обединяват хилядолетните 
народни обичаи с официалната 
християнска религия, което 
е довело до уникална 
комбинация от празници и 
културни традиции.

Месец януари е изпълнен с 
празнични дни и традиции, 
които ще ви припомним в 
следващите редове.

Васильовден (Сурваки)

В първия ден от новата година 
църквата почита паметта 
на Свети Василий Велики. 
В народните представи той 
предпазва от зли сили и 
душевни заболявания, помага 
да надмогнем скръбта и 
отчаянието, както и да се 
противопоставим на грешните 
желания.

В народния календар този ден 
се нарича още Сурваки заради 
обичая сурвакане. По стара 
българска традиция сутринта 
на 1 януари деца между 5 и 
12 години обикалят домовете 
на близки, съседи и приятели 

със сурвакници в ръце да 
благославят домакините за 
здраве и берекет. 

Не е случайно, че сурвакниците 
на групата се правят именно 
от дрян. Това е един от най-
здравите дървесни видове, 
който разцъфва най-рано, а 
плодовете му се берат последни.

Богоявление 
(Йордановден)

В нощта на 5 срещу 6 януари 
настъпва големият български 
празник Богоявление, който 
води началото си от дълбока 
древност. Той е свързан с 
вярата на старите българи в 
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магическата и лечебна сила на 
т.нар. “мълчана” вода. Вечерта 
на 5 януари те я наричали със 
своите желания и вярвали, че 
тя ще ги сбъдне.

За църквата този ден е свързан 
с Кръщението на Исус Христос в 
река Йордан и на него се прави 
празничен водосвет. На този ден 
попът хвърля кръст в ледената 
вода, а ергените скачат, за да 
го извадят. Поверието гласи, че 
този, който пръв хване кръста 
ще бъде здрав и щастлив през 
цялата година.

Ивановден

Ден след Йордановден, на 7 
януари, е Ивановден – денят, в 
които празнуват Иван, Иванка, 
Ваньо, Йоан и др. На трапезата 
в този ден домакините слагат 
варено жито, фасул, ошав, 
баница, кървавица, свински 
ребра със зеле и др. Ивановден 
се счита за ново начало след 
т.нар. „мръсни дни“, които 
приключват на Йордановден. 
Всеки обръща поглед напред 
към ново начало, здраве, 
берекет и щастлив живот.

Обичаите на празника повеляват 
кумовете да „къпят“, пръскайки 
с вода младоженците, които са 
сключили брак през миналата 
година. Младото семейство 
трябва да занесе на кума вино, 
месо и кравай.
 

Бабинден

Бабинден е български празник  
в чест на бабата акушерка в 

селото. Според традицията 
на този ден се извършват три 
основни обичая, свързани 
с раждането на нов живот. 
Първият е къпане на малките 
деца от бабата, вторият е 
угощението на младите булки в 
дома на бабата и третият - къпане 
на бабата. След угощението 
жените откарват бабата на 
реката или кладенеца, където 
става обредното изкъпване. На 
празника не се допускат мъже.

Антоновден

В народния календар 
Антоновден се празнува на 
17 януари за предпазване от 
болести. На този ден жените не 
предат, не плетат, не варят боб 
и леща, за да не се разсърдят 
чумата, шарката и „синята 
пъпка“. Месят се специални 
содени питки и се раздават 
на близки и съседи за здраве. 
А една се оставя на тавата 
„за белята, за лелята“, както е 
наричана чумата.

Според легендата имало 
двамата братя – Антон и 
Атанас, които изобретили 
ковашките клещи. Именните им 
дни се честват един след друг 
и на тези дни празнуват всички 
ковачи, железари и ножари.

Атанасовден

Атанасовден бележи средата 
на зимата. Народът вярва, че на 
този ден светията си съблича 
кожуха, облича бяла копринена 
риза и отива да вика лятото. 
Затова празникът е известен 
още и като “Среди зима”.

На Атанасовден жените не бива 
да шият и плетат, защото се 
смята, че ако се убодат няма 
да зарасне лесно. Не варят боб 
и леща, за да не се разболеят 
децата, за да се предпазят 
семейството и домашните 
животни от шарка, чума, мор, 
холера, синя пъпка. Не се 
подхваща и нищо ново.

Петльовден

На 20 януари се празнува 
Петльовден или Петеларовден. 
Празникът е познат с различни 
имена, тъй като съвпада с 
деня на християнския празник, 
почитащ паметта на Св. 
Евтимий. Любопитно на този ден 
е обредното колене на петел, 
за да са здрави и плодовити 
момчетата.

Още от далечни времена за 
българите януари месец е 
пълен с поводи за празненства 
и изобилни трапези. С 
приповдигнато настроение и 
сред празнична атмосфера 
предците ни са извършвали 
ритуали за здраве, късмет 
и благополучие. И макар, че 
голяма част от тях вече не 
се изпълняват, поглеждането 
назад е повод да си пожелаем 
същите неща с надеждата да 
се сбъднат. А и да запазим 
българските традиции живи в 
съзнанието ни.
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Видеоигрите - от неформално 
забавление към електронен спорт

Мария Иванова

 Възможно ли е човек 
да стане милионер като просто 
си играе игрички? Може и да не 
ви се вярва, но такива примери 
има и те не са никак малко. Днес 
стотици младежи се състезават 
като професионални геймъри. 
Много от тях имат свои фенове, 
спонсори, треньори и печелят 
наградни фондове в размер на 
милиони долари. 

 Днес най-младият 
геймър, станал милионер от 
електронни спортове, се нарича 
Сумаил Хасан. Той е започнал 
да играе от 7-годишна възраст и 
вече е спечелил над 2.5 млн. щ. 
долара от онлайн мултиплейър 

играта DotА. Това е само един от хилядите примери за млади хора, 
които правят

милиони от видеоигри.

 През последните години, неочаквано за мнозина, 
видеоигрите от субкултурно забавление се превърнаха в най-
големия развлекателен бизнес. Те станаха толкова популярни, че 
печалбите дори и на най-касовите филми вече са в пъти по-малки 
от приходите на някои от най-предпочитаните гейм заглавия като 
WarCraft, StarCraft, Counter Strike, League of Legends и др. Нещо 
повече, някои нови гейм заглавия печелят през първия ден от 
пускането си на пазара повече отколкото най-касовите филми 
през целия период на кино прожекции.

Как видеоигрите станаха спорт

 Постепенно геймингът навлезе в територията на 
традиционни спортове като футбол, волейбол, баскетбол, които 
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го използват, за да увеличат популярността си сред новото Z 
поколение. Самите видеоигри вече са със статут на спорт и днес 
говорим за пълноценни електронни спортове със техните клубове, 
турнири, треньори и национални отбори. В основата на тази 
огромна индустрия са мултиплейър видеоигрите, които се играят 
състезателно пред публика и през последните години се превръщат 
в гладиаторската арена на съвременните тийнейджъри.

 Публични състезания по електронни спортове се провеждат 
още през 70-те години на миналия век в САЩ. По-късно те стават 
истинска мания в Южна Корея, където се налагат почти със статут 
на национален спорт - със стотици хиляди фенове, огромни зали, 
изпълнени със зрители и популярни шоу звезди, коментиращи 
мачовете.

 С всяка изминала година те затвърждават ролята си на 
отделна екосистема, в която технологичните гиганти наливат 
средства за реклама и подписват различни спонсорства. На този 
фон наградните фондове в сектора бележат ръст и някои от тях 
дори надвишават тези на тенис турнирите от Големия шлем и други 
знакови първенства.

Кой може да стане професионален играч

 Обикновено електронните спортове се играят от 
професионални геймъри, наречени електронни спортисти. Много 
от тях са на възраст около 20 години или дори по-млади и са 
увлечени по гейминга още от деца. Към днешна дата в България 
има десетки професионални геймъри, т.е. хора, които играят на 
заплата и печелят все по-многобройна аудитория.  Има и много 
българи, които играят в чуждестранни отбори. Един от тях е Иван 
Иванов, който преди няколко години стана 

първия български 
милионер от електронни 

спортове.

 През последните години 
пандемията от COVID-19 
даде допълнителен тласък 
на дигиталните забавления 
и видеоигрите привлякоха 
още по-голям интерес. Днес 
секторът навлиза във все 
повече браншове и вече можем 
да гледаме концерти, филмови 
трейлъри и дори виртуални 
изложби направо в популярни 
видеоигри като Fortnite. 

 През миналата година 
играта беше домакин на 
фестивала за анимационни 
филми Short Nite, на първия 
виртуален концерт на поп 
певицата Ариана Гранде, както 
и на музейна експозиция на 
Мартин Лутър Кинг. Главни 
герои в нея бяха едни от 
най-известните спортисти 
на планетата - бразилската 
футболна звезда Неймар, 
младият баскетболист от Лос 
Анджелис Лейкърс - Леброн 
Джеймс, Дуейн Джонсън 
„Скалата“ и др.

Възходът на концепцията 
за метавселената ще ускори 
допълнително тази тенденция. 
Включването на герои от други 
игри, филми, комикси и дори 
извънземни вече не е новост 
за видеоигрите. А какво още ще 
предприемат създателите им 
за тяхното популяризиране - 
предстои да видим.



                                                                                                                                                    42МИНАЛО

История на патентите
Марлена Пенчева

 В настоящия материал ще ви запознаем 
с един важен аспект на познанието и научния 
прогрес - защитата на интелектуалната 
собственост. Една тема, която присъства в 
човешката цивилизация от древни времена. 
Ще опишем как тя е помогнала за развитието 
на иновациите, но също и как би могла да го 
ограничи.

 Изследователи смятат, че най-ранната 
концепция за патент е от 600 г. пр.н.е., когато в 
древногръцкия град Сибарис готвачите са имали 
право да запазят рецептата за новосъздадено 
ястие и да получават цялата печалба от 
приготвянето му за период от една година.

 Истинската патентна система обаче е 
въведена векове по-късно. Първият известен 
официално регистриран патент за индустриално 
изобретение е издаден през 1421 г. във 
Флоренция. Патентът дава тригодишен монопол 

на инж. Брунелески върху производството на 
шлеп с подемни съоръжения, използвани за 
транспортиране на мрамор.

 От 1450 г. във Венеция за изобретенията 
има правна защита с десетгодишен срок, а когато 
венецианските майстори на стъкло започнали да 
емигрират, това довело до разпространение на 
патентната идея и в други държави.

Появата на първия патентен закон

 Счита се, че патентното право се 
създава с Венецианския статут от 1474 година. 
Според историци и юристи Венецианският 
закон отбелязва преломен момент и е първата 
патентна система, независимо от издаваните 
по-рано документи. Статутът предвижда, че 
патенти могат да се предоставят за „всяко ново и 
гениално устройство, което не е правено преди“, 
при условие, че е полезно. Тези принципи остават 
валидни за патентното право и днес.
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Първата жена, получила патент

 Когато си помислите за изобретатели, за 
кого първо се сещате? Вероятно за Гутенберг, 
Александър Бел или Томас Едисон. Най-
популярните изобретатели са мъже, защото 
векове наред постиженията на жените остават 
непризнати. Проследяването на техните 
изобретения се затруднява от факта, че до 
края на 19-ти век омъжените жени не са имали 
право да притежават собственост - включително 
интелектуална. Ако изобщо са подавали патенти, 
те са го правили на името на техните съпрузи. 

 Едва през 1809 г. Мери Кис става първата 
жена, получила официален патент в САЩ,  
подписан от президента. Тя изобретява процес 
за производство на шапки от слама и коприна.

 През годините все повече изобретения 
на жени облекчават ежедневието или спасяват 
животи - като новия материал кевлар, който е 
пет пъти по-здрав от стоманата и се използва 
за бронежилетки, спринцовката, съдомиялната, 
спасителния пояс, циркулярния трион и др.

Първият български патент

 Патентната ни история започва с Николай 
Тошкович, който регистрира патенти във Франция 

през 1857 г. и 1859 година. Така той става 
първият български патентопритежател, а според 
световните принципи това го прави и първия 
официално признат български изобретател.
 
 България поставя началото на защитата 
на интелектуалната собственост през 1921 г. със 
създаването на Бюро за патенти за изобретения, 
а първият регистриран патент е на Борис Нагашев 
за „Електрически нагревателни прибори”. След 
промените през 1944 г. започва да действа Законът 
за изобретенията и рационализациите, съгласно 
който на изобретателя се издава авторско 
свидетелство, което обаче не дава икономически 
права, а държавата има изключителната власт 
да използва изобретенията.
Днес в България патенти се издават от Патентното 
ведомство със срок на действие 20 години.

Изобретатели с най-много патенти

 Томас Едисон е известен като най-
плодотворния изобретател дълго време след 
смъртта си през 1931 година. Той притежава цели 
1084 патента. Другият велик изобретател от това 
време Никола Тесла е регистрирал „само” 111 
патента.

 През 2003 г. рекордът на Едисон е подобрен 
от японския изобретател Шунпей Ямазаки, 

МИНАЛО
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който вече притежава 5192 патента. Негови 
изобретения са тънкослойните транзистори, 
слънчевите клетки, флаш паметта, дисплеите с 
течни кристали и др.

Защо Кока-Кола не е патентована

 Много хора са се опитвали да направят 
своя версия на световноизвестната напитка. 
Засега никой не е успял, въпреки че Кока-Кола 
не е защитена с патент.

 Ако Джон Пембъртън беше решил да 
патентова рецептата за „лекарството срещу 
главоболие” през 1886 г., формулата за 
газираната напитка вече щеше да бъде достъпна 
за обществеността. Но тайната рецепта, известна 
само на двама високопоставени служители на 
компанията, осигурява дългогодишния успех на 
Кока-Кола. Сега тя се произвежда в няколко 
избрани центрове по света като концентриран 
сироп, който после се доставя на франчайзингови 
фирми.

Какво не можем да патентоваме?

Всяка нация в света има свои правила кое може и 
кое не може да се патентова. По принцип патенти 
могат да бъдат предоставени за изобретения във 
всяка технологична област - от тиранти (патент 
на Марк Твен) до наночипове.

Забранено е патентоването на методи за 
клониране на хора, за изменение на генетичната 
идентичност на човешки зародиш, за 
генномодифицирани животни и др.

Дискусията за софтуерните патенти

 През 1965 г. продуктовият мениджър Марти 
Гьотц подава заявка за първия софтуерен патент 
в историята, предизвиквайки дългогодишен спор 
дали това изобщо трябва да бъде разрешено. 
Докато някои държави издават патенти за всички 
видове софтуер, в повечето страни софтуерът 
изрично е изключен от патентната система. 

 Преобладава мнението, че това е добре за 
обществото. Представете си само, че определени 
компании можеха да патентоват и да имат 
уникалното право да използват елементи като 
иконки на програми, поле за адреса на уебсайт, 
бутони или други универсални софтуерни 
инструменти. В такъв случай закрилата върху 
изразяването на идея би ограничила изразните 
средства при писане на програма, защото трябва 
да се заплати на притежателя на патента за всеки 
различен продукт, който ги използва. Така вместо 
да бъдат насърчавани, техническият прогрес и 
конкуренцията биха били много ограничени.

Може ли изкуствен интелект да 
притежава патент

 Друг прецедент в съвременната практика 
създаде първият патент, присъден на изкуствен 
интелект. През 2021 г. ЮАР и Австралия станаха 
първите страни, официално регистрирали патент 
за изобретение, създател на което е изкуствена 
невронна система, наречена DABUS. Очаква се 
този патент да бъде оспорен и преразгледан и в 
двете страни.

Заплахата на патентните тролове

 Проблемите в патентната защита се 
задълбочават и от една нова тенденция в 
технологичния свят - т.нар. патентни тролове. 
Това са компании, занимаващи се с широко 
патентоване на всякакви технологии, без да 
развиват продукти от тях. Вместо това чакат някой 
да създаде сходен продукт и подават съдебен 
иск срещу него. На прицел са най-иновативните 
сектори - интернет услугите, софтуерните 
приложения, мобилните устройства, медицината. 
Тази вредна практика поставя много неясноти 
пред бъдещето на защитата на интелектуалната 
собственост.

 Патентите остават сложна част от 
съвременното право и въпросът къде е балансът 
между комерсиалната и хуманната гледна точка 
предстои да бъде решен.
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Скритият потенциал 
на подсъзнанието

Марлена Пенчева

 Всеки човек е чувал за парадокса, че 
съзнателният ни живот се контролира повече 
от процесите, протичащи в подсъзнанието. 
Съвременната наука изчислява, че 95% от 
мозъчната ни активност е несъзнателна, което 
означава, че голяма част от решенията, емоциите 
и поведението ни зависят от умствената дейност, 
която се намира извън съзнанието. 

 Подсъзнанието координира всичко 
необходимо за правилното функциониране 
на тялото - от дишането до храносмилането 
и създаването на спомени. Така че ние сме 
съзнателни същества, но по-голямата част от 
дейността в мозъка ни остава несъзнателна.

Как да се възползваме от това

 Можем ли да използваме някаква част от 
този огромен скрит потенциал на човешкия ум? 
Отговорът на психолозите е, че това е напълно 
възможно, защото подсъзнанието и съзнанието са 
тясно свързани. За да се постигне това, трябва 
да разкрием какво се съхранява в подсъзнанието 
и да прехвърлим тази информация в областта на 
съзнанието, защото тя се управлява от нас.

 Освен основните подсъзнателни 
активности, контролиращи жизнената дейност 
на тялото, съществува и енергия, която можем да 
използваме. Латентният потенциал по принцип е 
достъпен за нас, но обикновено го пренебрегваме. 
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Той обаче може да се прояви при някои екстремни 
ситуации, когато трябва да използваме всичките 
си сили, ако животът ни е в опасност.

 За да се възползваме от силата на нашето 
подсъзнание, трябва да се запознаем с някои не 
много известни факти за него, които показват 
удивителните му способности:

 Подсъзнанието е първично

 Нашето подсъзнание комуникира в образи 
и чувства, фокусирайки се върху емоциите, а не 
върху логиката или разума. То не разбира, че 
цивилизацията вече е напреднала и няма нужда 
да се боим от опасни древни ситуации, а работи 
на ниво емоции, като често ни кара да се ядосваме 
или страхуваме в неподходящи моменти.

Подсъзнанието е като компютърен 
процесор 

 Компютрите първоначално са били 
проектирани въз основа на мозъчния модел и са 
наричани електронни мозъци. Те работят по почти 
същия начин като най-сложната процесорна 
единица, която някога е съществувала - човешкия 
мозък. Подсъзнанието може да обработва 
огромни количества информация, възприемайки 
всички сигнали от организма. Страшно е да си 

представим колко би се забавил нашият живот, 
ако безсъзнателното работеше със скоростта на 
разума.

Подсъзнанието е мултифункционално

 Въпреки че някои хора смятат, че могат да 
изпълняват две задачи едновременно, истината 
е, че това е невъзможно. Когато се опитваме 
да обърнем внимание на повече неща, мозъкът 
отдава невронното си внимание на едното, след 
това на другото, след това обратно на първото. 
По същия начин е физически невъзможно да се 
чувстваме едновременно щастливи и тъжни или 
ядосани и спокойни, но можем да превключваме 
много бързо между емоциите.

Подсъзнанието приема всичко буквално

 Което е изключително неприятно, тъй като 
именно то отговаря за нашите страхове. Точно 
затова понякога до ужас ни плашат страшни 
филми или изображения, дори когато разбираме, 
че не са истински и не представляват опасност.

Подсъзнанието винаги е будно

Не е важно колко дълбоко спим - подсъзнанието 
никога не почива, защото контролира всички 
жизненоважни процеси на тялото като 
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сърдечния ритъм, дишането, кръвообращението, 
храносмилането.

Подсъзнанието живее в настоящето

 Когато мечтаем за бъдещето или 
носталгично си спомняме миналото, работи 
нашият съзнателен ум. Подсъзнанието ни 
е постоянно фокусирано върху настоящия 
момент, помагайки ни по този начин да останем 
здравомислещи.

Подсъзнанието обича навиците

 Ежедневните ни дейности като ставане, 
работа, ядене, се превръщат във втора природа 
и се изграждат навици. Навиците са точно в 
областта на подсъзнанието, позволявайки ни да 
извършваме някои действия без каквото и да е 
участие на разума.

Подсъзнанието участва и при сънуване

 Сънищата се изучават от учени и 
философи с безброй различни теории. Зигмунд 
Фройд обяснява сънищата като прозорец в 
нашето подсъзнание и проява на най-дълбоките 
ни желания и потиснати детски спомени или 
обсесии. Според невронауката обаче сънищата 
са чисто физиологични и представляват опит 
на мозъка да осмисли произволни образи от 
скорошни преживявания или спомени.

Подсъзнанието не използва думи

 Вместо това то предпочита картини и 
образи и сигналът от подсъзнанието никога не 
идва във вид на словесна инструкция.

Подсъзнанието не е креативно

 То също не разбира от шеги и съхранява 
всички наши спомени, навици, страхове и фобии.

Подсъзнанието постоянно 
прави прогнози

 Умът се опитва да осмисли света, защото 
не винаги използва цялата информация. 
Понякога просто я приема въз основа на минали 
събития. Тези предположения са прогнози и 
въпреки че се правят често, не винаги са най-
точните. Например понякога с ъгъла на окото си 
виждаме буболечка, която се движи по стената. 
След като погледнем натам откриваме, че това 
е обикновено петно. Подсъзнанието обаче ни 
казва, че тази черна точка се движи, защото 
друг път сме виждали буболечки по стената или 
имаме фобия от тях и така ни държи нащрек за 
потенциална опасност.

Подсъзнанието работи повече на базата 
на скорост, отколкото на точност

 А съзнателният ум е по-бавен и по-точен. 
Например когато говорим с някого, не мислим 
предварително за всяка дума, която казваме. 
Разговорът става бързо и естествено заради 
подсъзнанието ни. Но когато пишем, използваме 
съзнателна мисъл - преценяваме как най-
добре да формулираме изречението и каква 
информация да включим.

Подсъзнанието крие информация от 
съзнанието

 Ако информацията е болезнена за 
възприемане, се задействат защити, които пречат 
на разкриването ѝ на ниво съзнание.

 Така работи умът. Подсъзнанието е трудно 
за разбиране, защото работи без нашето знание. 
То получава цялата информация, която генерират 
всички сетива, а след това я филтрира и решава 
какво да предаде на съзнателния ум.

 Днес се обръща все повече внимание на 
подсъзнанието и неговия скрит потенциал, но все 
още знаем повече за света около нас, отколкото 
за сложните процеси в нашия собствен мозък.
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Ръководство за инструктори 

и доказано ноу-хау

Международен 
портал за школната 

общност с 
предизвикателства, 

конкурси и състезания

Децата се забавляват 
и запазват мотивацията 

си, а родителите 
могат да виждат 

напредъка им

МЕЖДУНАРОДЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ФРАНЧАЙЗ ЗА КОМПЮТЪРНО 
ПРОГРАМИРАНЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПАКЕТ НА LOGISCOOL ПО 
ПРОГРАМИРАНЕ Е НАЙ-ДОБРИЯ ИЗБОР ЗА ВАС!

Logiscool е световна мрежа от школи по програмиране, базиранa на забавление, 
която използва най-добрите инструменти за обучение на деца на възраст 6-18 
години. С изключителната си комбинация от най-модерни методи и инструменти, 
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Ние използваме цветни 
градивни блокове 
като първа стъпка за 
разбиране основите на 
програмирането в забавна 
среда. Това е режим BLOX.  

Като втора стъпка школниците 
започват да пишат код в режим 
MIX, където могат да виждат 
паралелно както цветните 
блокове, така и традиционните 
програмни езици.

След като децата се чувстват 
уверени да изоставят 
визуалните блокове, ние 
се преместваме в режим 
TEXT, за да увеличим 
допълнително знанията им, 
например в C# и Python.

Нашият адаптиращ се и уникален образователен пакет
помага на децата от всички възрастови групи и нива на познание

  Уникален инструмент  
  за обучение

  Администрация  
  / Управление

  Инструмент за 
  Оценка / Тест

  Портал за  
  инструкторите

  Международна  
  общност

 Обучение и  
 подкрепа

 Ръководство за  
 инструктори

 Интелигентни  
 учебни планове

 Модулна учебна  
 програма 

 Доказан метод за  
преподаване

Какво е включено в Образователния Пакет на Logiscool по програмиране?

ОБРАЗОВАТЕЛНА

СИСТЕМА НА

LOGISCOOL

ОБРАЗОВАТЕЛНА

МЕТОДОЛОГИЯ ПО

ПРОГРАМИРАНЕ

Най-добрите в преподаването, най-доброто в научаването:
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която използва най-добрите инструменти за обучение на деца на възраст 6-18 
години. С изключителната си комбинация от най-модерни методи и инструменти, 
Logiscool днес разполага с най-големия опит в тази област. Нашето решение се 
използва в над 130+ школи в 22 страни, има вече над 110,000 школници и продължава 
да расте.

Не пропускайте възможността
и говорете с нас днес
за да получите най-доброто
образование по 
програмиране във 
вашето училище!

Email: info-bg@logiscool.com 
Phone: +359887 707 211

logiscool.com

Ние използваме цветни 
градивни блокове 
като първа стъпка за 
разбиране основите на 
програмирането в забавна 
среда. Това е режим BLOX.  

Като втора стъпка школниците 
започват да пишат код в режим 
MIX, където могат да виждат 
паралелно както цветните 
блокове, така и традиционните 
програмни езици.

След като децата се чувстват 
уверени да изоставят 
визуалните блокове, ние 
се преместваме в режим 
TEXT, за да увеличим 
допълнително знанията им, 
например в C# и Python.

Нашият адаптиращ се и уникален образователен пакет
помага на децата от всички възрастови групи и нива на познание

  Уникален инструмент  
  за обучение

  Администрация  
  / Управление

  Инструмент за 
  Оценка / Тест

  Портал за  
  инструкторите

  Международна  
  общност

 Обучение и  
 подкрепа

 Ръководство за  
 инструктори

 Интелигентни  
 учебни планове

 Модулна учебна  
 програма 

 Доказан метод за  
преподаване

Какво е включено в Образователния Пакет на Logiscool по програмиране?

ОБРАЗОВАТЕЛНА

СИСТЕМА НА

LOGISCOOL

ОБРАЗОВАТЕЛНА

МЕТОДОЛОГИЯ ПО

ПРОГРАМИРАНЕ

Най-добрите в преподаването, най-доброто в научаването:
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Специални обучителни предложения
 за деца от Logiscool

 Световната верига за дигитално 
образование и програмиране Logiscool, която 
вече има пет школи у нас, организира 

безплатни демо уроци по програмиране 
за деца. 

Всеки урок е с времетраене един астрономичен 
час и въвежда участниците в процеса на правене 
на видео игри по метода на Logiscool.

“Като родители всички осъзнаваме важността 
на дигиталната грамотност. По време на нашия 
безплатен 60-минутен демо урок ще ви запознаем 
с уникалния метод на обучение на Logiscool, 
а децата ви ще могат да създадат първата си 
компютърна игра” - посочват от образователната 
организация.

 За любителите на програмирането екипът 
на компанията е подготвил още една изненада. 
Всички участници в демо урок до 6 февруари ще 
участват в томбола, а един от тях ще спечели 

Образователната организация предлага безплатни демо уроци, стипендия за обучение 
по програмиране и занималня за ученици по  време на междусрочната ваканция

стипендия за обучение в курс на 
Logiscool.

 Участието в демо уроците е напълно 
безплатно, но изисква предварителна 
регистрация. Можете да запазите своята дата 
тук.

 Друго актуално предложение на 
организацията е свързано с обявената от 31 януари 
до 4 февруари междусрочна ваканция. В този 
период учениците с интерес към програмирането 
могат да посещават организираната от Logiscool 

целодневна или полудневна занималня. 

 Заниманията са подходящи за ученици от 
1 до 12 клас. Те се провеждат както в присъствена 
форма (в удобна за семейството школа), така и 
онлайн. Повече информация има тук.

https://www.logiscool.com/bg/
https://www.logiscool.com/bg-bg/apply/open-days?utm_source=landing&utm_medium=landing&utm_campaign=2022_recommendation-openday&utm_content=1&utm_term=recommended-parents
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexL4dFr7U-kXzSN_K4p5hxevO7jWSvzXFoS5jvejuuaXe-5Q/viewform


ИЗТЕГЛЕТЕ СИ БЕЗПЛАТНО:

Електронния вестник за 
образование, наука и познание

https://uchi.bg/wp-content/uploads/2021/10/Vestnik-Uchi-bg-1-broi.pdf
https://uchi.bg/wp-content/uploads/2021/11/Vestnik-Uchi.bg-2-broi.pdf
https://uchi.bg/wp-content/uploads/2021/12/Vestnik-Uchi.bg-3-broi.pdf
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