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“Днес някой седи на сянка, защото преди много време някой друг е посадил дърво.”

Наука: 

Благодарим за подкрепата на:

на уеб сайтове, мобилни приложения и др., които 
пък се създават от уеб дизайнери.  В настоящия 
материал ще разгледаме различните видове 
дизайн и възможностите да направим кариера в 
тези области.

Графичните дизайнери комбинират изкуство 
и технологии, за да постигнат възможно най-
ефективната комуникация на дадена идея. 
За целта те използват текст, изображения и 
оформления на страници.

За да помогне дадено послание да достигне 
до своята аудитория, графичният дизайнер 
създава лога и оригинални илюстрации, работи 
с различни цветове, шрифтове и изображения. 
Основните графични програми, които използва 
той, са: PhotoShop, Illustrator, InDesign и др. 
Съществуват и безплатни алтернативи като: 
Gimp, Paint, Inkscape, Canva и т.н..
          
       Продължава на стр. 42

Дизайнът е основна част от маркетинговите 
стратегии на съвременните брандове, тъй като 
е един от най-видимите и ефективни начини 
за достигане до широката аудитория. Където и 
да погледнем днес виждаме реклами, плакати, 
брошури, списания и т.н. Всички те включват 
в себе си визуални елементи, създадени от 
графични дизайнери. Когато погледнем в 
компютъра или телефона си, тези елементи стават 
още по-разнообразни като банери, интерфейси 
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мига всичко, което ни 
потрябва          
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Въведение в графичния и уеб дизайн
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Няколко начина да изберете 
подходящата за вас професия

Катя Димитрова

 Много от нас растат 
с типичните за детството 
мечти, свързани с професиите 
на космонавт, пожарникар, 
художник... С порастването 
обаче тези идеи обикновено 
претърпяват промени. И често 
се оказва, че един ученик 
в гимназията, на който му 
предстои завършване на средно 
образование, не знае накъде да 
продължи.
 
Кой съм аз? Какво искам да 

бъда?

Какво бих работил 30-40 години 
от живота си? Отговорите на 
тези въпроси не са чак толкова 
лесни дори за възрастен човек, 
а какво остава за зрелостник. 
В следващите редове ще ви 
запознаем с няколко съвета 
от експерти по темата, които 
биха могли да ви помогнат да 
вземете правилното решение за 
бъдещето си.

 
Самооценката е на първо място

 
Ако вие сте ученик и сте изправен пред подобни въпроси, преди 
да вземете важно решение като това, е добре да отделите време 
за самооценка. Можете да поразсъждавате върху това - кои 
са силните ви качества, какво обичате да правите и в какво 
направление до сега сте имали определени успехи. 

От важно значение е също в каква работна среда желаете да 
бъдете, какъв тип работа ви харесва, с кого искате да работите 
и други. Докато размишлявате, можете да запишете тези отговори 
като бележки в дневник, например. Това могат да бъдат полезни 
препратки, докато оценявате длъжностните характеристики по-
късно.
 
Опитайте се да не се спирате на въпросите твърде дълго време, а 
по-скоро запишете първите мисли, които ви идват на ум. Ако не сте 
сигурни в някои отговори, вашите доверени приятели, семейство 
или преподаватели също биха могли да ви дадат ценни насоки.
 
Най-важното е да имате реална представа за себе си, за нещата, 
които умеете и за тези, които не ви се удават. Това помага да си 
поставите реалистични цели и очаквания и да вървите смело по 
един по-ясно очертан път, колкото и непредсказуем да е животът 
в своята същност.
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Направете списък с професии, които да изследвате
 

Вероятно вече са ви хрумнали някакви професии, след процеса 
на самооценка. За да се организирате, можете да ги комбинирате 
в един основен списък.

Първо, потърсете възможности за кариера, близки до вашите 
предпочитания и ги запишете на празна страница. Озаглавете го 
„Професии за изследване“. Вашите самооценки показват, че са 
подходящи за вас въз основа на няколко от вашите черти, така 
че определено си струва да се проучат. Добавете и такива, които 
съответстват дори и на най-смелите ви мечти (о да, става въпрос 
точно за космонавт). Освен това включете професии, за които не 
знаете много. Може да научите нещо неочаквано.
 
Намерете длъжностни характеристики и изисквания за 
образование. Проучете данните за доходите и перспективите за 
работа. Въз основа на това, което сте научили от досегашните 
си изследвания, започнете да елиминирате кариерите, които не 
искате да преследвате повече. В крайна сметка трябва да имате 
от две до пет професии във вашия „кратък списък“.

 
Проведете свои интервюта
 
Когато в списъка ви остават 
само няколко професии, 
започнете да правите по-
задълбочени изследвания. 
Уговорете среща с хора, които 
работят в тези области. Те могат 
да предоставят информация от 
първа ръка за възможностите 
за кариера във вашия кратък 
списък. Тук може да ви помогне 
социалната мрежа LinkedIn.

Разпитвайте работещите 
в тези сфери не просто 
за парите и материалните 
аспекти на работата, а също 
и за атмосферата, емоциите 
и удовлетворението, които 
предлага тя.
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След като извършите всичките 
си проучвания, вероятно ще 
сте готови да направите своя 
избор. Изберете професията, 
която смятате, че ще ви донесе 
най-голямо удовлетворение въз 
основа на цялата информация, 
която сте събрали. Помнете, 
че са ви разрешени промени, 
ако промените мнението си за 
избора си в който и да е момент 
от живота си. Много хора сменят 
кариерата си поне няколко 
пъти.
 
Идентифицирайте своите 

цели
 

След като вземете решение, 
идентифицирайте своите 
дългосрочни и краткосрочни 
цели. Това помага да се 
начертае курс към евентуална 
работа в избраната от вас 
област. Дългосрочните цели 
обикновено отнемат около три 
до пет години за постигане, 
докато обикновено можете да 

изпълните краткосрочна цел за шест месеца до една или две 
години. 

Нека проучването, което сте направили за необходимото 
образование и обучение, бъде вашето ръководство. Ако не 
разполагате с всички подробности, направете още проучвания. 
След като имате цялата необходима информация, задайте целите 
си. Пример за дългосрочна цел би било завършването на вашето 
образование. Краткосрочните цели включват кандидатстване в 
университет, стаж и други програми за обучение.
 
Съставете план за действие за кариера, писмен документ, който 
излага всички стъпки, които ще трябва да предприемете, за да 
постигнете целите си. Мислете за това като за

пътна карта,

която ще ви отведе от точка А до точка Б. Запишете всичките си 
краткосрочни и дългосрочни цели и стъпките, които ще трябва да 
предприемете, за да постигнете всяка от тях. Включете всички 
очаквани бариери, които биха могли да попречат на постигането 
на целите ви – и начините, по които можете да ги преодолеете.
 
Това може да звучи като много работа - и е така. Но в крайна 
сметка става въпрос за едно от най-важните решения в живота 
ви. И е много по-лесно да изградиш кариера, когато знаеш какво 
искаш. Предприемането на тези стъпки отрано ще ви спести много 
борба и несигурност в дългосрочен план и ще ви направи много 
по-подготвени за успешно навлизане в желаната работна среда.
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Над 46 хиляди зрелостници ще се явят на 
задължителни матури през май

 Над 46 000 зрелостници се очаква да 
се явят на задължителни държавни зрелостни 
изпити (ДЗИ) през месец май тази година, 
информират от Министерство на образованието и 
науката (МОН). Общо 46 655 дванадесетокласници 
са подали заявление да положат матура по 
български език и литература (БЕЛ), която ще се 
проведе на 18 май. Вторият ДЗИ е планиран за 20 
май. Тогава се очаква близо 24 400 ученици да се 
явят на матура по профилиращ предмет по избор, 
а над 20 800 да държат изпит за придобиване на 
квалификация по професия.

Заявления за явяване на матурите 
през майската сесия се приемаха до 18 

февруари т.г.

По традиция най-предпочитана е матурата по 
английски език. Тази година близо 12 000 ученици, 
които са изучавали езика като профилиращ, 
искат да проверят знанията си по предмета. 
Други 741 младежи също ще положат изпит по 
английски, но върху учебното съдържание от 
общообразователната подготовка – като трета 
матура по желание.

Както и предишни години, сериозен интерес има 
към матурата по 

биология и здравно образование. 

Желаещите да държат изпит по предмета като 
профилиращ са 2675, а като трета матура върху 
учебното съдържание от VIII до Х клас – 646. 
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На следващо място се нарежда „География и 
икономика“. За този предмет има общо 2652 
заявки, 2282 от които са от ученици, изучавали го 
като профилиращ.
За първи път тази година има възможност 
да се положи втора задължителна матура по 
информатика, информационни технологии, 
предприемачество, музика, изобразително 
изкуство и редки езици.

От новите предмети най-голям интерес има към 

информационните технологии. 

1044 дванадесетокласници са подали заявление 
да положат изпит по предмета като профилиращ, 
39 – като трета матура по профилиращ 
предмет, а 14 – като трета матура, но върху 
учебното съдържание от общообразователната 
подготовка. На ДЗИ по информатика се очакват 
255 зрелостници, а по предприемачество – 727.

Най-малко заявления са подадени за втори 
задължителен изпит по рядък език – общо 26. 

Други ученици са избрали областта на 
изкуствата. 

Общо 122 младежи ще тестват наученото по 
изобразително изкуство, а 71 – по музика. Малкият 
брой заявления в тези области се дължи на 
малкото ученици, които изучават тези предмети 
като профилиращи.

Почти 3200 зрелостници имат намерение да се 
явят на трета матура по желание. 83% от тях ще 
държат изпит по предмет, който са изучавали 
в общообразователната подготовка. Всички 
традиционни учебни предмети присъстват като 
допълнителни държавни зрелостни изпити. 

Отделни ученици искат да положат матура по 
корейски, румънски, китайски, японски, арабски, 
португалски и латински език.
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Търсят се новите 

“Училища за пример” 
от цялата страна

Започна кандидатстването за третия випуск на 
програма “Училища за пример” на фондация “Заедно 
в час”.  Програмата за професионално развитие на 
цели училищни екипи е двугодишна и подкрепя 
училищата устойчивото да подобряват лидерските и 
преподавателските си практики и да допринасят за 
успеха на всички ученици в училището.

За третия випуск “Училища за пример” ще бъдат 
избрани 25 училища от цялата страна, а крайният 
срок за кандидатстване е 31 март през формуляр на 
сайта www.zaednovchas.bg.

След него предстоят структуриран процес на подбор 
и събеседване с представители на училищата преди 
финалния избор на участниците в програмата.  
               

           Вижте още: Uchi.bg

През тази година Министерството на образованието 
и науката (МОН) ще предложи промени в Закона за 
висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на 
академичния състав (ЗРАС). Те ще са съобразени със 
Стратегията за развитие на висшето образование 
в Република България (2021-2030 г.) и ще бъдат 
обсъждани със Съвета на ректорите и всички 
заинтересовани страни. Целта е да се подобрят 
качеството на висшето образование и международната 
видимост на българските университети така, че в 
следващите години поне един да попадне в топ 500 
на световна класация.

Реформата ще започне с повишаване на изискванията 
към преподавателите и подобряване на системите за 
акредитация, атестация и борба с плагиатството. В 
бюджета за 2022 г. са предвидени още 20 млн. лв... 
         
           Вижте още: Uchi.bg

“Свързани срещу нетолерантността. Виртуални 
мостове в мрежата” е името на нов ученически конкурс, 
който се провежда в рамките на едноименния проект, 
съфинансиран от ЕС по програма Еразъм+. Партньор 
по проекта за България е Центърът за творческо 
обучение, който от години работи за развитието на 
по-добра, приобщаваща и иновативна училищна 
среда.

Проектът RAINBOW е насочен към насърчаване на 
социалното включване и позитивните ценности чрез 
въвеждане на методи от сферата на неформалното 
учене в училищното образование. В конкурса могат 
да участват ученици от гимназиална степен между 14 
и 19 години. Всички желаещи, които отговарят на това 
условие, могат да се включат като създадат авторски 
медиен продукт по темата на конкурса ...

                 Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Нова учебна 

лаборатория във 
Физическия факутет 

Във Физически факултет на СУ се открива нова учебна 
Лаборатория по автоматизация на проектирането в 
електрониката (Electronic Design Automation Lab, EDA 
Lab) във връзка с разширяване на възможностите 
за обучение на специалности „Компютърно 
инженерство“, „Инженерна физика“ и „Комуникации 
и физична електроника“ към ФзФ на СУ. С това 
Софийският университет затвърждава високото ниво 
на обучение в областта на компютърното инженерство 
и електрониката и разширява сътрудничеството с 
водещи индустриални партньори.

Лабораторията е създадена с помощта и 
активната подкрепа на два от гигантите в 
света в полупроводниковата индустрия и 
микроелектрониката – GlobalFoundries, производител 
на полупроводникови интегрални схеми...              

Вижте още: Uchi.bg

Нов международен 
конкурс, учи 

младежите да бъдат 
толерантни

Реформа 
във висшето 
образование 

предвижда сливане 
на университети

https://uchi.bg/%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%be%d1%82/
https://uchi.bg/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4/
https://tech.offnews.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD-%D0%BE/
https://uchi.bg/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba/
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Ученическо 

състезание  набира 
участници

До 6 март учениците от от VIII до XII клас от цялата 
страна могат да се регистрират за участие в 
Национално състезание „Практични финанси“  за 
учебната 2021 – 2022 г. Учениците, чиито отбори са 
класирани на първо, второ и трето място ще получат 
грамоти и предметни награди.

Състезанието се организира от Министерството 
на образованието и науката (МОН) съвместно с 
фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ (JA Bul-
garia), а домакин на състезанието през тази учебна 
година ще е 108 СУ „Никола Беловеждов“ – София.

Участието в първия кръг на състезанието „Практични 
финанси“ е индивидуално. Той ще се проведе онлайн 
на 17.03.2022 г. В рамките на 1 час участниците трябва 
да попълнят тест с 25 затворени въпроса.

                                  Вижте още: Uchi.bg

193 училища 
кандидатстват за 
статут иновативни

Общо 193 училища са кандидатствали в 
Министерството на образованието и науката (МОН) 
за включване в Списъка на иновативните училища за 
следващата учебна година.

Образователните институции участват с разработени 
иновативни училищни проекти. Голяма част от тях 
предлагат нови методи на преподаване и въвеждане 
на новости в организацията и съдържанието на 
обучението. Друга част залагат на нов или по-
усъвършенстван начин на управление и обучение, 
както и на по-добра образователна среда. Място в 
проектите намират също разработени по нов начин 
учебно съдържание, учебни планове и програми.

За първи път през тази година училищата наблягат 
на теми, свързани с личностното развитие и 
гражданското образование на учениците.                

           Вижте още: Uchi.bg

Студентите от специалност „Финанси и счетоводство“ 
на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
имаха възможност да се запознаят със системите от 
клас ERP, както и други бизнес софтуерни решения, 
като по този начин успяха да се докоснат до реални 
бизнес практики и казуси.

Лекцията беше водена от Стефан Николов – 
дългогодишен експерт в областта и собственик на 
софтуерната компания ITC Consult, а гостуването му в 
университета е по инициатива на проф. д-р Станимир 
Кабаиванов – декан на Факултет по икономически и 
социални науки.

Стефан Николов представи предимствата при 
използването на ERP системите в счетоводството. 
По време на лекцията си той запозна студентите с 
ERP като софтуер, който се използва и за счетоводни 
цели, както и това какви...
       Вижте още: Uchi.bg

Образователният напредък на учениците, който те 
показват в различните етапи на своето обучение, ще 
бъде основен критерий, по който ще бъдат оценявани 
училищата. Това е залегнало в новата методика за 
оценка на добавената стойност в образователните 
институции.

Системата беше представена пред социалните 
партньори днес на заседание на Отрасловия съвет за 
тристранно сътрудничество в областта на средното 
образование. Тя почива върху математически модел, 
предложен от екип на Световната банка, доработен и 
адаптиран към българските условия през последните 
години от учени от Софийския университет.

Съгласно методиката училищата ще бъдат 
разпределени в определени групи въз основа на 
комбинация от фактори, външни за тях.            
          
 Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ

Оценката на 
училището ще 

зависи от напредъка 
на учениците

 Студенти от 
Пловдивския 

университет научиха 
за предимствата на 

ERP системите

https://uchi.bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8/
https://uchi.bg/193-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%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%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8/
https://uchi.bg/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82/
https://uchi.bg/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%89%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%bf/
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ГРАВИТАЦИОННИ ГИГАНТИГРАВИТАЦИОННИ ГИГАНТИ
Загадката на черните дупки

Катя ДимитроваКатя Димитрова
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 Астрономията е постигнала много, 
особено през отминалия и този век, но все още 
във Вселената остават редица мистерии, за 
чиито произход и свойства все още не знаем 
почти нищо. За много от тях вече сме писали, а 
в следващите редове ще обърнем внимание на 
черните дупки.

Какво представляват?

Истината е, че до момента разполагаме само с 
хипотези за естеството на тези гравитационни 
космически чудовища. Нито една от тях обаче не 
потвърдена.
 
Все пак според официалната дефиниция, черна 
дупка е космическо тяло с изключително силна 
гравитация, която притегля всичко и поради това 
от него не може да избяга нищо, включително и 
светлината.

Образуване

Тя може да се образува от смъртта на масивна 
звезда. Когато такава звезда изчерпи вътрешните 

термоядрени горива в ядрото в края на живота 
си, тя става нестабилна и гравитационно се 
„срутва навътре в себе си“. Смазващата тежест на 
съставната материя притиска умиращата звезда 
до точка с нулев обем и безкрайна плътност, 
наречена сингулярност.

Само най-масивните звезди – тези с повече 
от три слънчеви маси – се превръщат в черни 
дупки в края на живота си. Звездите с по-
малко количество маса еволюират в по-малко 
компресирани тела - или бели джуджета, или 
неутронни звезди.

Сингулярност
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Как са открити

Обекти, чиито гравитационни полета са твърде 
силни, за да може светлината да избяга, са 
разгледани за първи път през 18-ти век от Джон 
Мишел и Пиер-Симон Лаплас. През 1916 г. Карл 
Шварцшилд открива първото модерно решение 
на Общата теория на относителността, което би 
характеризирало черните дупки.
 
Дейвид Финкелщайн през 1958 г. за първи път 
публикува интерпретацията на „черната дупка 
като област от пространството, от която нищо не 
може да избяга”.

А първата известна черна дупка е Cygnus 
X-1, идентифицирана независимо от няколко 
изследователи през 1971 година в съзвездието 
Лебед. Тя се намира в нашата галактика Млечен 
път и според различни изследвания отстои на 
между 6000 и 7200 светлинни години от Земята. 
Тя е част от двоична система, която се състои от 
син свръхгигант и въпросния невидим спътник, 
14,8 пъти по-голям от масата на Слънцето, които 
се въртят един около друг за период от 5,6 дни.

Какво е акреционен диск

Черните дупки обикновено не могат да бъдат 
наблюдавани директно поради факта, че не 
излъчват светлина. Те обаче могат да бъдат 
„наблюдавани“ чрез въздействието на техните 
огромни гравитационни полета върху близката 
материя. Например, ако черна дупка е член на 
двоична звездна система, материята, вливаща се 
в нея от нейния спътник, се нагрява интензивно 
и след това излъчва обилно рентгенови лъчи, 
преди да влезе вт. нар. хоризонт на събитията 
на черната дупка и да изчезне завинаги. Това е 
т.нар. акреционен диск.

Да влязат … 
свръхмасивните черни дупки

До момента разказахме за черните дупки 
със звезден произход. Съществуват обаче и 
т.нар. свръхмасивни черни дупки, които се 
намират в центровете на повечето галактики. 
Има и хипотези, че именно на тези колосални 
гиганти, милиони пъти по-масивни от нашето 
Слънце, дължим процеса на звездообразуване 

Хоризонт на събитията
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в галактиките, а от там - и нашето собствено 
съществуване.

И от макрокосмоса, към друг вид незвездни 
черни дупки, който е предсказан от легендарния 
британския астрофизик и популяризатор на 
науката Стивън Хокинг. Според теорията на 
Хокинг, множество малки първични черни дупки 
може да са били създадени по време на Големия 
взрив. Те губят маса с течение на времето чрез 
явление, наречено радиацията на Хокинг и 
изчезват. Ако някои теории за Вселената, които 
изискват допълнителни измерения, са правилни, 
Големият адронен колайдер под Женева може да 
произведе такива малки черни дупки.

А защо науката провява толкова голям 
интерес към тях?

 
Черните дупки на практика са лаборатории 
за тестване на фундаментални теории, които 
обясняват как работи Вселената в най-големия 
и най-малкия мащаб, убедени са учените. В 
допълнение към фундаменталните физически 
теории, има много детайли от физиката на 
плазмата, които не са напълно разбрани.

Свойствата на горещия газ, заобикалящ и 
издърпван в черната дупка отвъд хоризонта на 
събитията, не са достатъчно добре проучени. 
Но разбирането на тези свойства е от решаващо 
значение за интерпретирането на наличните 
изображения на черни дупки.
 
Друг важен мотив за изучаването на черните 
дупки е да се разбере как се държи материята в 
изключително силни гравитационни полета.

Някои интересни събития с черни дупки 
от последните години

                                                        
На 11 февруари 2016 г. LIGO Scientific Collabora-
tion и Virgo обявиха първото директно откриване 
на гравитационни вълни, което представлява 
първото наблюдение на сливане на черни 
дупки. Към декември 2018 г. са наблюдавани 
общо единадесет събития на гравитационни 
вълни, които произлизат от десет сливащи се 
черни дупки (заедно с едно сливане на двойна 
неутронна звезда). Припомняме, че за естеството 
и фундаменталната важност на гравитационните 
вълни ви разказахме в миналия брой на вестника.
 
На 10 април 2019 г. беше публикувано първото 
директно изображение на черна дупка и нейния 
акреционен диск, след наблюдения, направени 
от Event Horizon Telescope (EHT) през 2017 г. на 
свръхмасивната черна дупка в галактическия 
център на Messier 87. През март 2021 г. EHT Col-
laboration представи за първи път поляризирано 
изображение на черната дупка, което може да 
помогне за по-доброто разкриване на силите, 
пораждащи квазари.

От 2021 г. насам най-близкото известно тяло, 
за което се смята, че е черна дупка, е на около 
1500 светлинни години (460 парсека) разстояние. 
Въпреки че досега са открити само няколко 
дузини черни дупки в Млечния път, се смята, че 
има стотици милиони от тях. 

Радиус на Шварцшилд
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3D принтирането - как да си направим на 
мига всичко, което ни потрябва

Мария Иванова

Представете си, че всеки от 
нас може да си създаде съвсем 
сам чинии, вилици, лъжици 
или други предмети от бита, 
бижута, трудно намиращи се 
резервни части или уникални 
декорации за дома. И всичко 
това - в домашни условия. За 
мнозина това може и да звучи 
невъзможно, но напоследък се 
превръща в реалност с помощта 
на 3D принтерите. Просто си 
намислете някакъв предмет, 
въведете неговия дигитален 
дизайн и машината сама ще го 
създаде.

В тази статията ще разгледаме 
потенциала на тази динамична 
технология, наречена 3D 
принтиране или триизмерен 
печат, както и начините, по 
които тя може да промени света.

Какво представлява 3D принтерът?

Както подсказва и името му, това е машина, позволяваща 
отпечатването на различни триизмерни обекти. Тя е съвкупност 
от софтуер и хардуер. Работейки с предварително зададен 3D 
файл, принтерът използва лазери и друга техника, чрез които 
се изграждат различни видове предмети. Процесът наподобява 
работата на мастилено - струйния принтер, откъдето идва и името 
на устройството.

Какво можем да принтираме?

По този начин може да се направи на практика всичко - от 
играчки или различни инструменти, до леки автомобили, лодки и 
дори цели сгради (за които обаче трябват специални принтери). 
Най-популярният материал за 3D печат е пластмасата, но има и 
принтери, работещи с метал, дърво, дори шоколад, тесто и какво 
ли още не.

Видове технологии за триизмерен печат

Една от най-използваните технологии за 3D принтиране е Fused 
Deposition Modeling (FDM). Тя изгражда обектите слой по слой 
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отдолу нагоре, чрез затопляне и извличане на пластмасови 
влакна от екструдер. Специфичното при нея е, че преди да 
започне процесът на 3D принтиране, специален софтуер изрязва 
CAD модела на слоеве, които след това се изграждат физически 
с широчина между 0.05 и 0.35 милиметра. Тази технология е 
предпочитана, поради топлинната и механична устойчивост на 
създадените продукти и относително лесната работа с нея. Тя е 
сочена за екологична и устойчива практика и е използвана от най-
големите производители на автомобили в света, от авиационната 
индустрия, архитектурата, както и за производството на малки 
серии крайни продукти в множество сектори.

Друга популярна 3D принт технология е LCD. Тя работи с матрици, 
чрез които фотополимерният слой е осветен от светодиоди 
и втвърдява слой по слой смолата.  LCD позволява ускорено 
печатане с голяма площ, тъй като целият слой от фотополимера е 
едновременно осветен. 

Третата най-разпространена технология за 3D принтиране се 
нарича SLS (Selective Laser Sintering) или лазерно синтероване. 
При нея оформянето на крайните триизмерни продукти се извършва 
чрез лазер, който манипулира специална пудра. Подходящи са 
голямо разнообразие от материали, включително керамика, стъкло 
и дори алуминий или сребро. SLS се използва активно в редица 
индустрии като автомобилната, авиационната, медицинската, 
както и други области на производството.

Приложения на 
триизмерния печат

През последните години 
иновативният метод на 3D 
производство навлиза във все 
повече области. Чрез него вече 
могат да се създават сгради, 
хранителни продукти, протези, 
бижута и дори ... човешки 
тъкани и органи (чрез раздел 
на 3D принтирането, наречен 
биопринтиране). Според 
медицински експерти до 2025 г. 
той ще се използва за създаване 
на кожа и мускулни тъкани, 
които ще бъдат съвместими с 
човешкия организъм и могат да 
се използват при операции и 
други медицински процедури. 
В по-далечна перспектива 
учените се надяват да могат 
да принтират множество 
пълноценни органи, които да 
се използват от стотици хиляди 
хора по света, очакващи своя 
ред за животоспасяваща 
трансплантация.

Освен да революционизира 
света на медицината, 
триизмерният печат има 
потенциала да трансформира 
военната и дори космическата 
логистика. Специалисти 
прогнозират, че до 2030 г. 
военните в горещите точки на 
света ще могат да отпечатват 
бързо и на място амунициите 
и резервните части, които са 
им необходими.  Очаква се 
дори дронове да могат да 
ремонтират други дронове в 
движение, спестявайки по този 
начин много време и ресурси.
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Още по-голям принос 3D 
принтирането би имало в 
космоса, където извеждането 
на всеки килограм полезен 
товар е изключително скъпо. 
С негова помощ ще могат да 
се произвеждат различни 
инструменти, необходими 
на астронавтите и дори да 
се строят сгради с местни 
материали, когато започнем да 
правим свои бази на Луната, 
Марс или други небесни тела.
Да, правилно разбрахте - 3D 
принтирането може да помогне 
в усилията за колонизиране 
на Луната или Марс. Но също 
така може да допринесе за 
разрешаването на жилищната 
криза тук, на Земята. Редица 
нестопански организации по 
света вече 3D принтират домове, 

които предоставят на бездомни и живеещи в лоши условия хора. 
Използването на триизмерни принтери за производство на храна 
пък има потенциала да намали броя на гладуващите по света.

Да имаме храна на трапезата си без да зависим от обстоятелства 
като местоположение, метеорологични условия и доставки 
безспорно е положителна промяна, която ще е от полза за много 
домакинства. Експерти прогнозират, че само след няколко 
десетилетия всеки ще има 3D принтер в дома си и това ще е толкова 
нормално, колкото да има печка, хладилник или телевизор. Това 
означава, че всеки ще може да произведе у дома всичко, което 
му е необходимо – от домакински пособия и играчки, до части за 
автомобили и мотори, чиято доставка е трудна.
 

Важен ефект за околната среда

Проектирайки сами вещите, които искаме, ще ограничим 
производството на милиони продукти и тяхното складиране, 
докато някой евентуално ги купи и започне да използва, както и 
изхвърлянето им, ако не бъдат закупени. Те ще бъдат създавани 
само, когато наистина потрябват на някого и по този начин ще 
бъде спестено ненужно изразходване на суровини и замърсяване 
на околната среда.



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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Сондата Juno на НАСА 
изпрати великолепни 
снимки на Ганимед

НАСА публикува великолепни снимки на Юпитер и на 
неговата луна Ганимед, направени от космическата 
сонда Juno.

„Ако можете да пътешествате заедно с космическата 
сонда на НАСА Juno по време на нейното 
приближаване до Юпитер, както и при нейния близък 
полет до луната на Юпитер Ганимед, то бихте били 
потресени от разкрилата се гледка“ – се казва в 
блога на американската космическа агенция.

Снимка на Юпитер е направена от астронома Кевин 
Джил (Kevin M. Gill) чрез обединяването на седем 
кадъра, направени с помощта на специализирани 
инструмент JunoCam при 39-те преминавания на 
космическата сонда близо до планетата, които 
започнаха на 12 януари тази година.                                               

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Първият летящ 
автомобил в света 

получи сертификат за 
летене (Видео)

Първият в света летящ автомобил AirCar получи 
разрешение за летене от Словашкия транспортен 
орган. Той дебютира от пистата в словашкия град 
Нитра миналия юни и пропътува разстоянието до 
летището в Братислава за 35 минути.

След това AirCar сгъна крилата си и потегли по 
магистралата, наподобявайки екзотична спортна 
кола. Преди авиационните власти в страната да 
решат, че превозното средство е надеждно и 
безопасно обаче, то е трябвало да натрупа още 200 
пъти за 700 часа полетно време.

“Сертификацията на AirCar отваря вратата за 
масовото производство на летящи автомобили, които 
са много ефективни“ – посочва създателят на AirCar 
проф. Стефан Клайн.       

Вижте още: PixelMedia.bg

Много екзопланети са напълно необитаеми, но 
все пак могат да бъдат полезни в търсенето на 
по-гостоприемни светове. Учени от университета 
в Лунд създадоха 3D карта на атмосферата на 
свръхгорещия газов гигант WASP-189b, която може да 
даде представа за други далечни планети.

Екипът използва спектрограф с висока разделителна 
способност, за да изследва светлината на звездата-
домакин, докато тя преминава през атмосферата 
на планетата. За пръв път наблюдателите откриват 
доказателства за титанов оксид в атмосферата на 
газов гигант от този тип.

И макар че средата на WASP-189b не е благоприятна 
за живот, използваните там спектрографски техники 
биха могли да се превърнат в основа за изследване 
на други екзопланети.
   Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Ако сте малко независимо game dev студио или 
ентусиаст в сферата на видео и мобилните игри, 
създали сте игра, за която вярвате, че има потенциал 
да бъде харесана от геймърите, то сте добре дошли 
в първото издание на конкурса за независими 
разработчици на видео игри SEA Game Indie Pitch. 
Конкурсът е част от четиридневния game dev маратон 
– SEA Game Jam, който включва още конференция с 
топ лектори от бранша и 48 часов хакатон.

SEA Game Indi Pitch ще се проведе на 6 март от 10:00 
ч. в Икономически университет – Варна.

Победителите в конкурса ще получат уникалната 
възможност да представят играта си пред 
професионалисти от game индустрията на едно от 
най-големите изложения за инди студиа в региона. 
                

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Стартира конкурс 
за независими 

създатели на видео 
и мобилни игри в 

България

 3D карта на 
екзопланета може 

да помогне за 
намирането на нови 

светове

https://tech.offnews.bg/%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-juno-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d0%bd%d0%b8/
https://pixelmedia.bg/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%89-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87/
https://tech.offnews.bg/3d-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%82%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bc/
https://tech.offnews.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-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0/
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SpaceX постави 
два нови рекорда с 
ракетата Falcon 9

Космическата компания на Илън Мъск продължава 
да поставя рекорди. На 21-ви февруари SpaceX 
изведе в орбита поредната партида от 46 сателита 
за глобалната интернет мрежа Starlink. Това 
изстрелване постави два нови рекорда в световната 
космонавтика – една и съща първа степен на 
ракетата Falcon 9 успешно бе използвана за 11-и 
път. А нейното благополучно кацане върху една 
от морските платформи на SpaceX стана стотното 
успешно приземяване на този бустер.

Двустепенната ракета Falcon 9 с партида сателити на 
борда бе изстреляна от Кейп Канаверал в 9:45 часа 
местно време. След около 9 минути първата степен се 
завърна на Земята и кацна вертикално върху кораба 
платформа в Атлантическия океан на 100 километра 
от крайбрежието на Флорида. 

                                         Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Канада ще 
получи първия си 

универсален квантов 
компютър от IBM

Първият универсален квантов компютър в Канада 
ще бъде инсталиран от технологичния гигант IBM. 
Той се нарича Quantum One и е част от проекта Que-
bec-IBM Discovery Accelerator за справяне с научни 
и търговски предизвикателства.

С него екипът на IBM и правителството на канадската 
провинция Квебек целят насърчаването на работата 
в областта на микроелектрониката. Те планират да 
покажат как квантовите и класическите компютри 
могат да работят заедно, за да се справят с научни 
предизвикателства, и очакват квантовият изкуствен 
интелект да помогне за откриването на нови 
лекарства и материали.

Канада е едва петата страна, в която IBM решава да 
инсталира квантовия си компютър Quantum One.   

            Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Някои от изкуствените спътници на нашата планета 
се намират на геостационарна орбита, която е 
разположена точно над екватора. Движейки се по 
тази траектория сателитите се въртят около Земята 
със същата скорост, с която тя се върти около 
своята ос. По този начин за наблюдателя отдолу ще 
изглежда, че тези сателити се намират и остават на 
едно и също място в небето и само от време на време 
леко се преместват настрани. Но наскоро частната 
американска компания ExoAnalytic Solution, която 
непрекъснато следи положението на различните 
сателити с помощта на глобална мрежа от оптични 
телескопи, забеляза нещо твърде странно.

В края на месец януари китайският космически 
апарат SJ-21 се е приближил до повредения преди 
няколко години сателит Compass-G2 и го е смъкнал 
на височина 300 километра, където ...         

       Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Отдавна имаше предположения за съществуването 
на блуждаещи черни дупки, но досега астрономите 
все не успяваха да видят нито една от тях. Сега 
международен екип астрономи потвърди, че 
събитието, наблюдавано през 2011 година, е протекло 
в резултат от присъствието на блуждаеща черна 
дупка в междузвездното пространство.

През 2011 година два екипа астрономи едновременно 
са успели да видят, как е една от звездите изведнъж 
става ярка без каквито и да било причини. След 
като са анализирали данните се изяснило, че 
и нейното местоположение също е променено. 
Пресмятанията показаха, че невидимият обект 
с мощно гравитационно поле, играещ ролата на 
гравитационна леща, може да бъде единствено 
свободно движещата се в космоса черна дупка.            

Вижте още:  Tech.OFFNews.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Международен екип 
астрономи откри 

първата блуждаеща 
черна дупка

 Китайски 
космически апарат 
успешно утилизира 

стар сателит

https://tech.offnews.bg/spacex-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d1%81-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-falcon/
https://tech.offnews.bg/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b5/
https://tech.offnews.bg/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%83/
https://tech.offnews.bg/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf-%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%8a/
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Младежи, натрупали състояние от 
нищото, с оригинални идеи

Мария Иванова

Какво ни е необходимо, за 
да направим състояние - голям 
стартов капитал, връзки или пък 
много късмет? А какво ще кажете 
просто за оригинална идея, 
която не изисква много ресурси 
и усилие? Има такива примери 
и те не са никак малко. Хора, 
използвали нова технология или 
просто хитроумна идея, за да 
постигнат финансова свобода, 
за която мнозина мечтаят.

В тази статия ще ви представим 
няколко такива примера, 
които могат да послужат за 
вдъхновение. И да покажат на 
четящите ни млади хора, че 
всеки може да успее, дори и без 
да разполага с голям начален 
капитал и без да прави нещо 
незаконно. Необходими са само 
оригинална идея, постоянство и 
желание за успех.

The Million Dollar Homepage

Това е уебсайт, който студентът от Англия Алекс Тю създава 
с надеждата да му помогне да събере пари за следването си. 
Изненадващо и за самия него, проектът не само постига целта си, 
а и го превръща в милионер. 

Вероятно мнозина от вас ще се запитат какво е толкова специалното 
на този интернет сайт. На пръв поглед нищо особено - само една 
празна уеб страница, състояща се от милион пиксела, подредени 
в мрежа с размери 1000 × 1000 пиксела. По онова време интернет 
се е развивал с бързи темпове, но не е имало социални мрежи и 
платформи за споделяне на видео, а технологии като виртуална и 
добавена реалност са били в сферата на фантастиката. В такива 
условия корпоративният свят вече вижда предимствата на онлайн 
рекламата, но все още няма много възможности за присъствие в 
дигиталното пространство.

Тогава се появява The Million Dollar Homepage и  започва да 
продава  един пиксел на цената на 1 долар. Срещу покупката си 
потребителите получавали рекламно пространство, в което можели 
да качат изображение и линк, показващ се с поставяне на курсора 
на мишката върху него. 
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Неочаквано за мнозина сайтът, 
който стартира на 26 август 2005 
г., постигна такъв успех, че се 
превръща в безпрецедентен за 
времето си интернет феномен. 
Той предизвиква огромен 
медиен интерес и за него пишат 
дори водещи издания като 
BBC. Последните 1000 пиксела 
от него са пуснати на търг в 
eBay, а през целия период на 
съществуването му той носи на 
Алекс Тю брутна печалба от 1 
037 100 щ. долара. 

Днес страницата е пълна 
с рекламни карета, а сред 
клиентите са марки от ранга на 
eBay, Yahoo!, BIG, The Times и 
др. Въпреки че голяма част от 
връзките вече са с невалидни 
URL адреси, интересът към 
The Million Dollar Homepage 
продължава да съществува и 
страницата отчита по хиляди 
посетители всеки ден.

Първият eBay милионер

Друг пример за младеж, натрупал богатството си благодарение на 
интернет, е Марк Радклиф от Великобритания. В зората на eBay и 
Amazon търговията той помага на свои познати да търгуват през 
тези платформи и често извършва поръчките вместо тях. Това му 
носи сериозно състояние, надхвърлящо скоро 1 млн. паунда.

С времето Марк създава компанията Fіrѕt2Ѕave, специализирана в 
продажбата на различни устройства в популярния сайт за онлайн 
търговия eBay. Фирмата  предоставя консултации за това как 
се пазарува в eBay и продава всичко – от мобилни телефони до 
протеинови хранителни добавки. Първоначално единственият ѝ 
служител е бил Марк Радклиф, а ролята на склад е изпълнявал 
гаражът на родителите му. Днес гаражът отстъпва място на 
масивен склад, а самият Радклиф е смятан за първия британски 
eBay милионер.

За какво си мислят мъжете…

Книгата “За какво си мисли всеки мъж, освен за секс” се превръща 
в истински бестселър в онлайн магазина Amazon.com в началото 
на 2011 година. Неин автор е неизвестният по онова време 
психолог Шеридан Симов. Всичко е страхотно, с тази подробност, 
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че …. книгата му се състои само от корици и 200 празни страници. 
Идеята е толкова странна и забавна, че творбата му се разпродава 
по-успешно и от хитовите по онова време заглавия „Хари Потър и 
Орденът на Феникса“ и „Шифърът на Леонардо“. 

Хумористичният отговор на съдържащия се в заглавието въпрос 
допада на много британски студенти, които купуват “За какво си 
мисли всеки мъж, освен за секс”, за да си водят записки в нея, 
както и за да направят оригинален подарък на приятели. "Тази 
книга е плод на дългогодишни изследвания. След толкова години 
усилена работа в крайна сметка разбрах, че мъжете не мислят за 
абсолютно нищо друго, освен за секс. Шокиращо заключение, за 
което светът трябваше да разбере" - споделя авторът в интервю 
за британски вестник.

Аманда Хокинг

e млада писателка на фентъзи, която сама издава книгите си. 
Първият си ръкопис тя създава на 25-годишна възраст и след 
едногодишно неуспешно търсене на издател, решава го публикува 
в платформата Амазон Киндъл. Следва такъв неочакван успех, 
че само месец по-късно тя напуска досегашната си работа и 

се посвещава на писателска 
кариера. Скоро Аманда Хокинг 
става един от авторите, продали 
над милион екземпляри през 
Амазон. А през 2011 г. подписва 
договор с издателство за 
хонорар от 2 млн. щ. долара.

Представихме ви примери 
за начинания, в които не 
е инвестирано нищо на 
първоначален етап и въпреки 
това са се развили добре. Някои 
от тях в началото са изглеждали 
налудничави и въпреки 
това са донесли на своите 
създатели огромно богатство, 
надхвърлящо милиони долари. 
И така. Имате ли идея, която 
смятате за абсурдна? Помислете 
пак…
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Мая Цанева, Сдружение „Безопасни детски площадки“: 

Гражданското образование трябва да влезе Гражданското образование трябва да влезе 
в програмата за втори и трети класв програмата за втори и трети клас

Въпросите зададе: Мария Иванова

Мая Цанева е председател на Сдружение 
„Безопасни детски площадки“, което работи за 
по-добро взаимодействие между гражданите, 
институциите, НПО сектора и бизнеса за безопасна 
и вдъхновяваща среда за игра, спорт и учене 
на открито. Организацията издава наръчници 
как се подават сигнали и предложения при 
нарушения в градска среда, както и организира 
доброволчески акции на места за игра, спорт, 
училищни дворове и др.

Въпрос: Как протича един работен ден 
във Вашата организация? Промени ли се с 
нещо той от началото на пандемията?

Отговор: Работата по сдружението ни е на 
доброволен принцип. В моя случай – работя от 
вкъщи. Журналист на свободна практика съм 
и денят е разпределен според задачите ми. 
Сдружението ми отнема и дни, и уикенди, но го 
правя с мисъл и с вдъхновение. С моите колеги 
работим по каузата си ежедневно. След началото 

на пандемията по-трудно организираме събития 
на открито и лични срещи, срещи с представители 
на институции наживо, но се адаптирахме бързо. 
Работата ни дори нарастна.

Въпрос: Кои са големите успехи на Вашата 
организация?

Отговор: Бих отбелязала три наши постижения. 
Ние сме първите в България, които организираха 
Кашонвил - събитие на открито, което дава 
възможност на деца и възрастни да изградят 
pop up playground - временна площадка за игра 
с фигури и конструкции от наръчни и отпадъчни 
материали. Има голям интерес към него и го 
правим всяка пролет или лято.

Също така през миналата година организирахме 
срещи на ученици – включително на 7 г. -10 г. с 
районни кметове и представители на институциите 
по въпроси на градската среда. За тях това беше 
първа среща със света на възрастните, как те 

Снимка: “Място България”
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вземат решения, как работи властта, как общуват 
с гражданите. И те „удариха“ представителите на 
властта с много точни и неудобни въпроси. Това е 
нашият принос към развитието на ново поколение 
активни граждани.

Не на последно място, в края на 2021 г. с 
разпространението на календара „Вдъхновяващи 
места за игра и спорт за деца в България“ 
събрахме над 7 000 лв, част от които ще отидат 
за социални центрове и кризисни центрове за 
жертви на насилие, които поддържат открити 
кътове за игра и отдих.

Въпрос: Кои са вашите приоритети в 
момента?

Отговор: Работим за това класните стаи на открито 
и пространствата за учене, изкуство под небето 
да се развият като центрове за образование. С 
новия ни проект „София учи на открито“ целим 
да направим първата в България карта на тези 
места, както и да проучим добрите практики на 
педагозите. В тази връзка сдружението насърчава 
директори на училища, педагози, експерти, 
родители да номинират класна стая на открито в 

училище, детска градина, парк, планина....или да 
заявят желание за споделяне на опит. Срокът е 
до 11 март 2022 г. чрез попълване на тази форма 
Линк към анкетата: https://bit.ly/3BwWvbU

Предстои ни да изградим до лятото две класни 
стаи на открито, както и една зеленчукова градина 
в двора на едно училище. Също така ще работим 
за по-добро и по-ранно гражданско образование 
на учениците. Очаквайте ни и в още дворове на 
училища, на площадки с доброволчески акции.

Въпрос: Кои са най-интересните казуси, 
по които сте работили?

Отговор: Трудно ми е да избера. Когато се 
събрахме, през 2016 г., за няколко седмици 
успяхме да „събудим“ общината и много спешно да 
оправи една голяма и много популярна площадка 
за игра. Днес тя се поддържа и от хората, които 
я ползват, на нея има нови съоръжения и всяка 
година се пребоядисва.

Бих споменала и срещите, които организираме 
на граждани с представители на районна 
администрация. Те са много активни и насърчават 

https://docs.google.com/forms/d/1tjSLMtseRp8zJXSIh8vZJ0DHK0QzoPW5WS8EYAv22VY/viewform?edit_requested=true
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и представителите на властта, и гражданите да 
се учат взаимно как да взаимодействат умно.

И разбира се, работата ни с ученици и 
доброволци. Заедно изградихме класна стая на 
открито в училище в София и в рамките на часове 
развиваме усещане за общност, което е трайно и 
се развива.

Въпрос: Чува ли се мнението на децата по 
отношение на средата, в която те растат, 
учат и играят?

Отговор: Бих искала да кажа „да“, но засега 
нещата се случват спорадично и неорганизирано. 
Гражданското образование липсва и на 
родителите и на учителите като цяло, но лошата 
новина е, че децата ги смятаме основно за 
ползватели на средата, а не за „архитекти“ на 
тази среда. Въпреки че има мобилни приложения, 
телефони, имейли, уеб страници, които могат да 
се използват и от непълнолетни, това не се говори 
ясно и с убеждение, че е важно те да го знаят.

Много ученици организират доброволчески 
акции и търсят начини как да го правят по-добре 
и ги хвалим, популяризираме, но колко учители 
и родители питат децата си: „Имаш ли желание 
да промениш нещо в двора на училището си, 
на площадката за игра, спорт? Знаеш ли какво 
прави кметът“.

През 2021 г. направихме проучване, което показа, 
че децата говорят по темата за състоянието 
на градската среда по-скоро в семейството, 
отколкото в училище. Непредставителна онлайн 
анкета на Сдружение „Безопасни детски 
площадки“ сред ученици на възраст 10 - 12 
години от цялата страна показа, че над 60% от 
запитаните говорят за средата за игра и спорт с 
родителите си. Но едва около и под 50% от децата 
говорят за това какво се случва на площадката за 
игра и спорт, какво е състоянието им с учителите 
си. Темата не е засегната в уроците, свързани с 
обществото, с гражданското образование.

Около половината от учениците са подкрепяли 
доброволчески акции на местата, на които играят 
и спортуват. Искат повече модерни съоръжения 
за спорт, отделни зони за спорт, мека и безопасна 
настилка, да е чисто и шарено, да има достатъчно 
обособени зони за отдих, дървета и т.н.

Добрата новина е, че макар и не в детайли, 
учениците твърдят, че знаят на кого да 
сигнализират при нередности или опасности на 
двора, на игрището. Те посочват своите родители 
и учители като тези, които да се обадят на 
отговорните институции при проблем на двора, 
в училище, в общината. При предишна подобна 
анкета нашият екип установи, че децата се 
интересуват от средата си за игра, но често 
родителите и учителите им не знаят как да 
отговорят на техните въпроси и не ги насърчават 
да се възползват от наличните възможности 
за контакт с институциите или например да 
използват наличните мобилни приложения, които 
са достъпни и за тях.

Въпрос: Защо е важно да има ангажиращо 
гражданско образование в българските 
училища?

Отговор: Нужно е, защото, както виждаме всеки 
ден, светът се променя динамично. Днешните 
деца са много по-различни от нас и скоро само 
ще бягаме след тях, по отношение на визиите 
за бъдещето. А, за да знаят те как да планират 
градовете и като цяло света на бъдещето, е нужно 
да знаят много повече, отколкото получават 
в училище. Не става дума само за това как 
работят институциите, но и да им помогнем сами 
да развиват и защитават мнения, да влизат в 
дебати, да търсят проактивно решения. Да бъдат 
по-уверени, защото през последните две години 
всички се чувстваме не просто по-смирени, а 
по-тъжни и страхливи. Затова гражданското 
образование под формата на ценности, меки 
умения, знания как функционира света, трябва 
да влезе в програмата още от втори и трети клас.
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Боян Бенев за романа си “Едно”: 
Почти четири години продължи 

процесът от идеята до публикуването
Източник: Kafene.bg

Представяме ви дебютния научнофантастичен 
роман на предприемача и автор на книги Боян 
Бенев. В интервю за Kafene.bg той разкрива 
как е протекъл дългият процес по създаването 
му, както и какви са следващите стъпки пред 
проекта.

Въпрос: Как се роди идеята за написването 
на научнофантастичния роман „Едно“ и 
колко време отне?

Отговор: Мисля, че идеята дойде веднага след 
издаването на предната книга, ‘Две поколения’ 
през 2012-а година. Много бях щастлив с 
дискусията, която се породи около книгата но 
забелязах, че беше силно концентрирана в 
аудитория, която вече беше позитивно настроена 
към идеите в нея. Изкочи въпросът как би могла 
да се стимулира дискусия извън този балон? “Две 
поколения” обсъждаше идеи около бъдещето на 

България. Следващата стъпка беше за бъдещето 
на света. Исках обаче мислите и идеите да не са 
предадени по лекционнен, еднопосочен начин, а 
диалогично и надграждащо.  

Разказът като инструмент ми се видя подходящ 
начин да изляза от този балон с диалогичен 
подход, в който идеите могат да се развиват и 
надграждат. Всъщност първоначалната идея 
беше за филм. Когато развих фабулата обаче 
стана ясно, че за първа стъпка е по-подходящо 
да е роман. И така започна работата. Почти 
четири години продължи процесът от идея до 
печат. 

Въпрос: Каква е мотивацията ти да работиш 
толкова много по този проект?

Отговор: Исках да задълбая във фабулата. В 
началото не знаех какво да очаквам. Мислех, че 

https://kafene.bg/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D1%87/
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ако се планира добре подходът, може не лесно, 
но поне плавно да се стигне до края. В течение 
на писането открих, че изобщо не е така. Едно от 
най-интересните неща в процеса беше начинът, 
по-които фабулата те завлича по едно силно 
течение. Планирането помага само до някъде, но 
много от най-интересните моменти се получиха 
точно в дълбочината и инерцията на процеса 
на писане. И така процесът стана дълъг заради 
енергията, която идваше от самото писане. Беше 
супер зареждащо!

Друг мотивиращ аспект беше работата ми с 
художника Георги Маринов – HORHE. Стилът и 
усилието, което вложи в неговата интерпретация, 
даде съвсем различно измерение на проекта. 
Процесът на развитие на отделните сцени и 
физическата техника на линогравиура, която 
използва, придаде огромна дълбочина на 
книгата.  

Представям си книгата като проект в развитие. 
Като следваща стъпка искам да направим 
местни издания в някои от държавите, из които 
съм пътувал и на които са базирани локациите 
в книгата. Първата цел е преводи и издания на 

основни езици, като испански и френски, а по-
късно ще действаме и на по-нишови пазари. И 
във всяко едно издание ще работим с местни 
художници и преводачи. Испанската версия 
например ще се развива в Колумбия, а френската 
– в Руанда. Мисля, че така ще се получи голямо 
разнообразие от интерпретации, което ще 
допринесе към идеите в текста.

Въпрос: Промени ли те с нещо написването 
на „Едно“ и ако да – с какво?

Отговор: Всяка написана книга е оказвала 
силно влияние върху мен. Тази  – най-голямото 
досега. Нуждата да “живея” в света, описан в 
“Едно”, беше предизвикателство. Колкото повече 
навлизах, толкова по богат и развит ставаше. 
И от там трябваше да се изведе самият разказ. 
Ето това беше интересното – да се потопиш, но 
и да излезеш и да разкажеш. Работих с много 
талантлива редакторка, базирана в Сиатъл. И 
беше доста интересно да видиш как нещо, което в 
продължение на три години е било твое, интимно 
и тайно, изведнъж се разкъсва. Тонизиращо 
определено! И работи добре за смекчаване на 
егото. 
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После преводът на Владимир Полеганов и накрая 
– самият процес на издаване, който всъщност 
винаги ми е харесвал.

Въпрос: С какво искаш да провокираш 
хората, които ще прочетат книгата ти?

Отговор: Не знам дали ‘’провокирам” е най-
точната дума. Искам по-скоро да дам малко 
въздух, пространство за размисъл. Не съм дори 
сигурен, че книгата пряко предава всички мисли 
и идеи, които исках да развия. Немалко от тях 
са между редовете и имат нужда от познаване 
например на нашето общество, за да бъдат 
осмислени. Защото най-често в разговорите ние 
обсъждаме близък хоризонт – 5-10 години. А за 
мен любопитно беше да си представя как биха 
могли да изглеждащ същите казуси пред които 
сме изправени днес столетия напред. 

Въпрос: „Едно“ е разсъждение върху 
важните избори, пред които е изправено 
човечеството днес. Кои са те?

Отговор: Едно от основните неща е 
фрагментирането на обществото. В последните 
две години се ускориха процеси, които вече 
десетина години набират сила. Балончето ни 
става все по-малко, все по-дефинирно и все по-
близко до нас – във всеки един аспект. Много 
лесно – активно и пасивно, избягваме това, което 
не ни допада. Това важи на съвсем индивидуално 
ниво, но също така в нашия град, държава и на 
международно ниво. 

Да продължим напред  с тази изолация ме 
притеснява. Имало е няколко периода в историята 
на човечеството на бурно технологично и 
обществено развитие, последвано от столетия 
стагнация, предизвикана от много фактори. 
Виждам как в момента потенциално вече сме 
започнали по една хлъзгава права, към същата 
тази дългосрочна стагнация. Не е нужно да се 
върви натам. Имаме инструментите и знанието да 
го предотвратим, но няма как, ако продължим на 
автопилот.

Звучи драматично, но всъщност не става въпрос 
за катаклизми. Просто дълъг период на много 
по-бавно, неравно и неравномерно темпо на 
развитие. 

Въпрос: Как успяваш да запазиш 
креативността си в последните месеци и 
върху какви проекти работиш сега?

Отговор: В последните години имах възможността 
да работя по много интересен проект, който учи 
инженери и научни изследователи в 17 развиващи 
се държави из Южна Америка, Африка и Азия 
да си комерсиализират работата. Преди 2020-
та пътувахме активно по тези държави и цялото 
преживяване дълбоко ме впечатли. Сега се 
опитвам постепенно да събудя някои от тези 
връзки. В новата година се надявам да започна 
на помагам на общината на колумбийския град 
Меделин с една инициатива за създаване 
на стабилна и спокойна среда за иновация и 
развитие за млади хора из комуните около града. 

Въпрос: Пожеланието ти към читателите на 
това интервю е?

Отговор: Обстоятелствата в момента ни карат 
да се фокусираме ден за ден. Имаме нужда 
от въздух и възможност да погледнем и да се 
замислим за бъдещето. Само така можем да 
оценим и действаме правилно днес.
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Сандра Мишкеди: Културата ни обогатява, 
зарежда ни и ни прави по-самоуверени

Представяме ви Сандра Мишкеди, директор 
на Унгарския културен институт в България. 
Тя разказва за проекта Bike and Culture, 
националния конкурс за изпълнение на унгарска 
и българска литература, както и за честванията 
по случай 220-годишнината от рождението на 
Лайош Кошут.

Въпрос: Как се ръководи толкова мащабна 
дейност на културна институция като 
Унгарски културен институт?

Отговор: Води ме желанието да разкрия 
спецификите на унгарската култура,  да представя 
на българската публика международните й 
успехи и шедьоврите в моята родина. Наред 
с това се движа с отворени очи и уши и търся 
областите, в които унгарското ноу-хау може да се 
окаже полезно за българските специалисти.

Работейки според тези идеи, задачата ни вече 
не изглежда толкова мащабна. Към това следва 
да се добави, че в Институт „Лист“, както се 
нарича Унгарският културен институт от 2021, 

Източник: Kafene.bg
работи един супер екип, някои от членовете му 
вече от 30 години, друг се присъедини към нас 
от тази година. Натрупали сме институционално 
знание, което облекчава работата ни и дава 
стабилна опора за приоритетите, с които дойдох 
аз: да поставя ударението върху съвременното 
изкуство, да засиля онлайн присъствието ни и да 
се включим в международни проекти.

Въпрос: Какъв е Вашият път към България?

Отговор: Майка ми е българка, баща ми е унгарец. 
Но семейството ми не е една от стотиците 
фамилии в Унгария, потомци на българските 
градинари. Баща ми срещнал майка ми в София 
през седемдесетте години, продължилата години 
наред кореспонденция била последвана от 
преместването й в Будапеща, а след това сме 
се появили ние с по-големия ми брат. Български 
научих от майка си, в детството си прекарвах летата 
при баба и дядо в София. По време на следването 
си бях командирован представител на една 
унгарска туристическа агенция на българското 
Черноморие, след което животът ми се стече така, 

https://kafene.bg/%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-kafene-bg-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1/
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че след завършване на университета, около 2010 
г., няколко години работих в Унгарския културен 
институт. Тогава открих колко е прекрасно чрез 
културата да поднесеш преживяване на хората 
и че предпочитам да съпреживявам цялата 
подготовка, отколкото да виждам само крайния 
резултат. Оттогава гравитирам около културата 
и България – и като черешката на тортата през 
октомври 2019 имах възможността да се завърна 
като директор на Института, за да реализирам 
вече собствените си виждания.

България е прекрасна страна. Много обичам 
вкусните плодове и зеленчуци, българската 
гастрономия. Природата й е покоряваща, 
обожавам да се разхождам сред нея, да откривам 
нови места. Обожавам огромните паркове в 
София и това, че планините и морето са на една 
ръка разстояние.

Въпрос: УКИ има много и различни проекти, 
дейности – кои от тях са Ви любими?

Отговор: Стремим се чрез програмите си да 
създаваме връзка: между любители и специалисти, 
между специалисти и специалисти; и да 
вдъхновяваме. Харесвам най-много програмите, 
с които успяваме да реализираме това. Били те 
литературни, музикални или филмови или нещо 
друго. Тази година задвижихме два по-мащабни 

проекта: единият се зароди под знака на 
унгарското председателство на Вишеградската 
четворка и четирите държави, влизащи в нея: 
Унгария, Чехия, Словакия и Полша представиха 
на публиката в София работите на творци в 
областта на устойчивата мода и дизайн. 

През 2022 този проект ще бъде разширен върху 
територията на цяла България. Темата е толкова 
актуална, че останалите европейски културни 
институти също пожелаха да се присъединят към 
поредицата от събития.
Другият много близък до сърцето ми проект, който 
ние инициирахме, е Bike and Culture. Неговата 
същност е в това да поставим велостойки на 
културни средища в София, подпомагайки така 
развитието на културата на придвижването с 
велосипед като устойчиво средство за транспорт. 
Създадохме близо 100 места за велосипеди 
на 12 локации. Специалното при тях е, че бяха 
избрани от чуждестранните културни институти 
или посолства, като така създадоха нещо като 
„двойки“. Защо определен институт е избрал 
съответното място ще се изясни и за публиката 
по време на пролетната кампания. С този проект 
създадохме нещо полезно, красиво и трайно, с 
което много се гордея. Надявам се велостойките 
да бъдат активно използвани и все повече хора да 
изберат този начин на придвижване и с помощта 
на проекта Bike and Culture да посещават на 
велосипед галериите, музеите, кината.
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Въпрос: Културата и изкуството са мостове 
между културите. Успяваме ли ние, 
българите, да минем по тях, за да сме по-
близо до Унгария, например?

Отговор: Считам, че наблюдаваме преоткриване 
на унгарската култура и на Унгария в България. 
Преди смяната на режима между двете 
страни е имало много тясна и оживена връзка. 
Принадлежността към социалистическия блок е 
давала възможност за множество общи културни, 
образователни и научни програми. Едва ли е 
имало артист в България, който да не е чувал за 
Рецитаторския конкурс за унгарска и българска 
литература в Шумен, основан през 1969 година, 
който се провежда и до днес; „Плешивото куче“ 
стана култов филм в България; имената на 
Петьофи и Кошут също не са неизвестни понятия 
и можем да продължим дълго да изреждаме 

примери. Вследствие на промените през 1989-
1990 фокусът и на двете страни се измести на 
Запад. Така се случи като част от един естествен 
процес. Но се усеща как вниманието отново 
започва взаимно да се обръща един към друг: 
имаме все повече унгарски партньори, които са 
любопитни за културните процеси в България, 
а и от българска страна все повече младежи се 
интересуват от Унгария. Причината за това може 
да е географската близост, множеството отлични 
университети в Будапеща и извън столицата, 
а освен това високото ниво на фестивалите 
за професионалната публика. Будапеща е 
великолепен град с оживен културен живот. Но 
би било несправедливо да се концентрираме 
само върху Будапеща. Съществува Балатон и 
множеството винарски региони в страната; а 
през 2023 например регионът Веспрем-Балатон 
ще бъде една от културните столици на Европа.
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Въпрос: Какво предстои през 2022 година 
за Унгарския културен институт?

Отговор: Дейността на Института е пронизана 
от две понятия: създаване на връзки и 
вдъхновяване. През 2022 ще поставим 
ударението на „свързването“. Свързване на 
двете държави и култури, между специалистите 
и заинтересованите, между институциите – но, 
естествено, не се отказваме и от вдъхновяването.

Подготвяме три мащабни програми – и си 
стискаме палци да не ни попречи пандемията… 
Едната е представянето на вече споменатия 
проект за устойчива мода и дизайн в цяла 
България. Към него имаме изложба, представяща 
24 чешки, унгарски, полски и словашки творци, 
нея ще допълним с дискусии, в които освен 
страните от Вишеградската четворка ще се 
включат и дизайнери от други националности 
като италиански, испански, немски, френски и 
други. От българска страна партньор ни е Студио 
Комплект, които организират и фестивала Мелба 
Дизайн в София; в избора на дизайнерите 
си сътрудничихме с Чешкия център, Полския 
институт и Словашкото посолство – към тях сега 
ще се присъединят и други културни институти. 
Бихме желали да представим добри практики, 
които може да вдъхновят българските дизайнери.

Другата мимоходом спомената програма е 
организираният на две години Национален 
конкурс за изпълнение на унгарска и българска 
литература. Това е съществуващ вече от 50 
години много класически рецитаторски конкурс, в 
рамките на който участниците рецитират стихове 
на унгарски и български поети, групирани в пет 
категории: от най-малките, през аматьорите до 
професионалните артисти. 

Преди две години разширихме конкурса с нова 
категория: поискахме от кандидатите да изготвят 
клипове по унгарски стихове в категорията 
Дигитална поезия с Новател. Родиха се 
невероятно креативни решения! Организираме 

конкурса съвместно с община Шумен, през януари 
ще го обявим официално.

Третата програма, която бих желала да изтъкна 
сега, ще се организира по повод 220-годишнината 
от рождението на Лайош Кошут. Кошут е една 
от най-важните фигури от унгарската борба за 
свобода от ХIХ век, който през 1849 след нейния 
разгром, е принуден да емигрира. Пътят му води 
през България и той прекарва месеци в Шумен, 
където е посрещнат с голяма почит. Заедно със 
съратниците си оказват силно влияние върху 
българите. С имената им се свързват началото 
на пивоварството в Шумен, основаването на 
оркестър, но те оставят и дълбока идеологична 
следа: носят със себе си стремежа към свобода, 
светлина. 

Тази светлина искаме да представим под формата 
на специфична светлинна инсталация, първо в 
Шумен, а след това и в София. Ще бъде специално 
преживяване, аз също очаквам с вълнение да 
видя как майсторите на светлинното изкуство ще 
пресъздадат тази историческа личност с езика 
на светлината.

Въпрос: Какво е пожеланието Ви към 
читателите на това интервю?

Отговор: Първото и най-важното е здравето: 
желая добро здраве на всички. Пазете себе 
си, близките си и обкръжението си. Второто ми 
пожелание е: пазете тази красива страна, за да 
можем дълго да й се наслаждаваме.

А третото ми пожелание – като в приказките – е да 
намирате все повече време за културни програми. 
Ако посетите някоя от проявите на Институт Лист 
– Унгарски културен институт, естествено ще е 
голяма радост за мен, но не бих желала да ви 
ограничавам. Културата ни обогатява, отваря 
вратите и прозорците към света, дава познание, 
зарежда ни и ни прави по-самоуверени. Аз и 
колегите ми с радост очакваме всеки, който би 
желал да се обогати.  
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ХАРТИЕНИТЕ СРЕЩУ ЕЛЕКТРОННИТЕ И 
АУДИО КНИГИТЕ – КОЕ ДА ИЗБЕРЕМ?

Катя Димитрова

Представете си, че отивате на почивка или 
командировка, а в джоба ви има … няколко 
хиляди книги, между които можете да избирате. 
Само че не хартиени, а под формат ана файлове 
във вашия електронен четец. Електронните 
книги вече не са новост и отдавна са спечелили 
сърцата на много от читателите. От години 
голям интерес към е-четците споделят много 
от ценителите на словото, които признават, че 
спестяването на време, пари и място си струва 
отказа от класическите издания.
 
За други обаче мирисът на хартия не може 
да се сравни с нищо друго. Още повече пък 
удоволствието от разлистването на страниците 
между пръстите.
 
И сякаш това разделение не е достатъчно, но 
и сега се появява друг сериозен претендент за 
сърцата на читателите – аудио книгите. Те също 
заемат все по-голям пазарен дял в сектора и все 

повече потребители на смартфони се ориентират 
към тях. Да, без съмнение хората са привлечени 
от удобството да слушат любимите си автори 
или някои нови книги, докато спортуват, пътуват 
към работното място или пък се отдават на 
домакинските си задължения.
Е, какви са предимствата и недостатъците на тези 
три опции за четене и кой от тях е най-добрият 
избор? Нека видим.
 

Електронни книги
 
Въпреки че печатните книги все още са най-
популярни, много хора предпочитат електронните 
като любим начин за четене. Има много причини 
за това.
 
Така например, маркирането е много лесно 
с електронните книги. Можете лесно да 
отбелязвате акценти, без да се притеснявате за 
целостта и качеството на книгата. На повечето 
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четци също е лесно да превъртите книгата, за 
да откриете най-ключовите моменти и тези, 
които са ви направили най-силно впечатление. 
Това е огромен плюс за повечето читатели 
на нехудожествена литература – ученици и 
студенти, на които им предстоят важни изпити, 
учители или научни работници, които изследват 
дадена тема.

Освен това не е нужно да се притеснявате, 
че се нуждаете от огромна библиотека, за да 
съхранявате книгите си, ако сте запален читател. 
Това е значително спестяване на място. Ако 
се преместите в друг град или дори в чужда 
държава, това е огромен плюс, защото

можете да вземете библиотеката си 
навсякъде,

където отидете. Всичко се съхранява във 
вашия онлайн акаунт или на устройството 
ви - електронен четец, смартфон или таблет. 
Всъщност можете да носите хиляди книги със 
себе си всеки ден на работното място.
 
Още един плюс е, че електронните книги са евтини 
за производство и разпространение за автори и 
издатели. Следователно читателите обикновено 
могат да закупят тези книги със значителна 
отстъпка спрямо версиите с меки корици или 
аудиокнигите. Освен това съществуват

много възможности за самоиздаване

на нови заглавия, което създава още по-голямо 
разнообразие на книжния пазар.
 
Минуси са, че някои хора просто предпочитат 
физическо копие на книгата, която притежават. 
Някои дори нямат чувството, че наистина четат, 
освен ако нямат книга пред себе си. А други 
харесват външния вид и усещането да имат 
огромна библиотека в спалнята, всекидневната 
или домашния си офис. Но не е само това - ако 
вашият четец не е зареден, той на практика става 
неизползваем, а вие оставате без книга.

Като цяло, ако харесвате удобството, 
преносимостта и лесното отбелязване на акценти, 
електронните книги са най-добрият избор за вас.
 

Аудиокниги
 
Подобно на електронните книги, аудиокнигите 
революционизираха индустрията за автори, 
издатели и читатели. Дори много хора, които не 
обичат да четат книги, се обръщат към изданията 
за слушане, за да се запознаят с дадено 
произведение.
Аудиокнигите направиха информацията много 
по-достъпна за всеки. Те имат много предимства, 
но и няколко недостатъка.
 
Основният плюс е, че можете да ги слушате 
абсолютно навсякъде, при това - докато правите 
нещо друго. Може да сте в планината на туризъм, 
в самолет, в кухнята или където и да е другаде. 
Можете по същото време да готвите, да правите 
физкултура, да тичате в парка и какво ли още 
не. Това е много важно, когато просто искате да 
завършите книгата, която четете и имате други 
неща за вършене. Аудиокнигите
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не изискват да гледате книгата,

докато я четете. Освен всичко друго, това е 
огромно предимство и за хора със зрителни 
проблеми.

Аудиокнигите предлагат и висока степен на 
продуктивност. Докато не сте съсредоточени 
върху задача, която изисква много внимание, 
като шофиране в опасни условия например, 
често можете да се отдадете на „мултитаскинг“, 
докато слушате аудиокниги. Задачи, които са 
автоматизирани за мозъка ви, като готвене на 
ястия, които знаете как да приготвяте, почистване 
и шофиране в район, който познавате добре, са 
подходящи за целта.

Друг важен плюс е, че аудиокнигите често 
са достъпни през стрийминг платформи, 
позволяващи достъп до хиляди заглавия срещу 
фиксирана месечна такса.

Сред минусите е, че маркирането на важни части 
от книгата е трудно, макар и да не е невъзможно 
с някои приложения. Освен това аудиокнигите 
заемат относително голямо пространство на 
вашето устройство. Това може да не е проблем, ако 
телефонът ви има голяма SD карта. Струва си да се 
спомене и че аудиокнигите, естествено, изискват 
устройство с източник на захранване. Това може 
да бъде недостатък, ако батерията на телефона е 
изтощена или ако електрозахранването е спряно.
 
Друг недостатък е, че слушайки аудиокниги 
отвикваме да четем, а това е дейност с множество 
позитивни ефекти върху нашия ум.
 

Добрите стари хартиени издания
 
Нека не се заблуждаваме - хартиените книги 
скоро няма да изчезнат. Като цяло читателите 
все още ги предпочитат пред електронните и 
аудио книгите.
Традиционните книги ви дават онова класическо 
усещане, което няма как да бъде заменено. А и 
така притежавате физическо копие, ако даден 
роман или стихосбирка много ви хареса. Друг 

плюс е, че ако телефонът ви или електронният ви 
четец са изключени, все още можете да четете 
книгата си.
 
Можете също така да изградите красива 
физическа библиотека у дома си, което е просто 
незаменимо. А ако искате да заемете книга на 
приятел, това става лесно с физическа книга. 
Разсейванията могат да бъдат елиминирани 
лесно. Можете да вземете книга в парка, 
например, и да оставите мобилния си телефон 
у дома. Четенето сред природата без никакви 
разсейвания е наистина страхотно.
 
Негативите са, че не можете да четете в тъмното, 
поне не без лампа за четене. Ако сте редовен 
читател, вашите книги в крайна сметка заемат 
много място в дома ви. И трябва да се отбележи, 
че много от тях не са съвсем евтини и понякога 
дори могат да представляват значителен разход.
 
Е, кой е подходящият избор за вас? Тук всъщност 
няма правилен или грешен отговор. Всичко 
зависи единствено от вашите предпочитания 
и от начина ви на живот. Който и вид книги да 
изберете, непременно ще се срещнете както с 
неговите плюсове, така и с минусите му.
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ИСТОРИЯ НА КОМПЮТРИТЕ
Как се е развила една от най-значимите 

технологии в човешката история

Марлена Пенчева

 Представяте ли си живота ни без 
компютрите? Помислете за всички неща, които не 
бихме могли да направим - да намерим веднага 
необходимата информация, да изпратим имейл, 
да пазаруваме от онлайн магазин... И това е само 
върхът на айсберга от полезни функции, които 
ни предоставят компютрите. А знаете ли кога са 
изобретени първите механични сметачни машини 
и каква е тяхната еволюция през годините до 
мощни съвременни суперкомпютри?

Предшественици на компютъра

Още през 1642 г. френският математик Блез Паскал 
конструира механична сметачна машина, за да 
помогне на баща си за сметките при събиране 
на данъци. „Паскалина” се счита за първия 
механичен калкулатор, въпреки че извършвал 
само операциите събиране и изваждане.

Следващата голяма иновация е направена през 
1801 г., когато френският търговец и изобретател 
Жозеф Жакард проектира стан с перфорирани 
дървени карти за автоматично тъкане на 
платове. За времето си Жакардовият стан е чудо 
на индустриалната революция. Той може да се 
нарече и първата програмируема машина. 

Първият компютър

Първоначално в Англия „компютър“ са наричали 
човек, който прави изчисления. И тъй като няма 
безгрешни хора, в работата на „компютрите“ 
също често имало грешки. Това мотивирало 
британския математик Чарлз Бабидж да създаде 
машина, която да изпълнява нужните изчисления 
по точен и автоматизиран начин.

С финансова помощ от английското правителство 
през 1823 г. математикът проектира задвижвана 
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с пара изчислителна машина. „Аналитичната 
машина на Бабидж” имала всички основни 
части като съвременния компютър - памет за 
съхраняване на числа, аритметическо устройство, 
механизъм за управляване последователността 
на операциите, устройства за вход и изход на 
данните. Дизайнът включва над 50 000 движещи 
се части, а изчисленията се определяли 
от перфокарти с програми, заимствани от 
Жакардовия стан. Работата по проекта обаче се 
оказва прекалено скъпа и продължителна и била 
прекратена преди реализирането му. Въпреки 
това машината на Бабидж се смята за първия 
компютър.

През 1833 г. професор Бабидж се запознава със 
17-годишната дъщеря на знаменития поет лорд 
Джордж Байрон - Ейда Байрон /графиня Ейда 
Лъвлейс/ и бил силно впечатлен от нейните 
математически и аналитични умения. Двамата 
стават равностойни интелектуални съмишленици, 
а научното им сътрудничество продължило две 
десетилетия.

Когато италианският инженер Луиджи Менабрия 
публикува в швейцарско издание статия, 

озаглавена „Елементи от аналитичната машина 
на Чарлз Бабидж“, Ейда Лъвлейс се заема да 
направи превод от френски на английски език. 
Същевременно тя коригира някои от грешките 
в изчисленията на Бабидж и добавя много свои 
идеи, включително за използването на двоична 
система от числа, която определя стандарта на 
бъдещите компютри.

В крайния си вариант статията станала три пъти 
по-голяма от оригинала и включвала редица 
алгоритмични проекти, сред които и алгоритъм 
за изчисляване числата на Бернули. Именно това 
се смята за първата публикувана компютърна 
програма. Съответно Ейда Лъвлейс може да 
бъде наречена първият компютърен програмист 
в историята, въпреки че е живяла цял век преди 
изобретяването на съвременния компютър.

Машината на Тюринг

През 1936 г. британският учен Алън Тюринг 
разработва идея за универсална машина, която 
може да изпълни всяка математическа операция, 
разрешима чрез алгоритъм. Алгоритъмът се 
определя като набор от инструкции, които 
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чрез различни последователни стъпки водят 
до решение на проблема. Останалото, което не 
отговаря на това определение, са неизчислими 
задачи. Тюринг успява да покаже, че има 
проблеми, които нямат алгоритмично решение. 

Концепцията за съвременните компютри се 
основава на тази идея. Но Алън Тюринг не 
успява да реализира проекта си, тъй като по това 
време не разполага с необходимите технически 
средства. След Втората световна война неговите 
разработки стигат и до изкуствения интелект.

Компютър Атанасов-Бери

Американският учен от български произход 
Джон Атанасов конструира първия цифров 
електронен компютър в периода 1936/41 година. 
Той и асистентът му Клифърд Бери разработват 
изчислителна машина, която решава системи 
линейни уравнения с до 30 неизвестни. Това е 
първият път, когато компютър е в състояние да 
съхранява информация в основната си памет и 
извършва една операция на всеки 15 секунди. 

Включването на САЩ във Втората световна война 
прекъсва работата и оригиналното устройство не 
е патентовано. Следват дълги години съдебни 
спорове за откритието на първия компютър, 
завършили през 1973 г. с решение на Федералния 
съд, който признава изобретението на Джон 
Атанасов за първия автоматичен електронен 
дигитален компютър.

Персонални компютри

Изобретяването на микропроцесорите 
значително променя устройството и разширява 
приложението на компютрите. Появата през 1970 
г. на първия 4-битов микропроцесор Intel 4004, а 
по-късно и на 8-битовия микропроцесор с широко 
приложение Intel 8080, създават предпоставки 
за масово използване на компютрите.

Първият персонален компютър с графичен 
интерфейс през 1983 г. е наречен Apple Lisa, 
което означава "Локална интегрирана софтуерна 
архитектура", но също е и името на дъщерята на 
Стив Джобс. Машината има падащо меню и икони.
Развитието на компютрите продължава с 
излизането на пазара на иновативния сгъваем 
дизайн на лаптопа, който ни дава свободата 
да можем да го използваме навсякъде, като 
същевременно е компактен, супер мощен и 
мултифункционален. По-късно те се прехвърлят 
буквално в джоба ни под формата на смартфони 
и други мобилни устройства.

Създаването на компютрите е едно от най-
забележителните постижения на човечеството. 
Днес технологиите се развиват изключително 
бързо и с нетърпение очакваме да видим с какво 
още ще ни изненадат.
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Как да подобрим грамотността си?

Катя Димитрова

 Какво ще си помислите 
за един човек, който пише 
неграмотно в социалната 
мрежа? Вероятно някои 
младежи смятат грамотното 
писане за нещо досадно, което 
учителите изискват и което не е 
чак толкова важно в живота след 
училище. Но грешат. Грамотното 
писане е фундаментална част 
от образованието и културата 
на един човек и често се 
превръща в негова визитка 
пред останалите хора – особено 
в ерата на интернет, когато 
много лесно виждаме кой как 
се изразява.
 
 Правилното писане 
демонстрира отношение. Към 
красивия български (или друг) 
език, към тези, които четат 
написаното от нас и най-вече 
към самите себе си. Старанието 

към добър правопис показва, 
че се интересуваме от важните 
неща, а това автоматично 
подобрява впечатлението, 
което оставяме.
 
 Ето няколко съвета за 
подобряване на грамотността – 
изпробвани и ефективни.
 

Четете всеки ден
 
 Четенето дори само 
на двадесет страници на ден 
може да се окаже безценно за 
психичното здраве и дори за 
неща като емпатия, сърдечен 
ритъм и мозъчни връзки. Ето 
защо трябва да намерите начини 
да превърнете ежедневното 
четене в навик.
 
 В съвременната епоха 
това често е свързано с 

намирането на кратки периоди 
от време, в които да използвате 
лесно смилаема литература. 
Пример за това са аудиокнигите, 
които се харесват от средно 67 
милиона души всяка година.
 

Използвайте речник
 
 Хората, които пишат 
правилно, никога не разчитат 
само на паметта си. Напротив, 
те зависят от надежден, 
актуален речник. Налични са 
много видове речници, както в 
печатна форма, така и онлайн.

Регистрирайте се в местна 
библиотека

 
 Нерядко книгите се 
считат за луксозни артикули, 
което означава, че цените 
им могат да бъдат високи 
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и недостижими. За щастие, 
библиотеките във всеки град 
дават възможност на хора 
от всякакви възрасти и с 
различен финансов статус да 
имат неограничен достъп до 
литература. И никога не е късно 
да се регистрирате.
 
 С карта за библиотека 
под ръка можете да се насладите 
на редица предимства, 
включително безплатни книги, 
достъп до филми, музика и 
списания, влизане в онлайн 
портали с електронни книги, 
аудиокниги и други, достъп 
до образователни материали и 
така нататък.
 

Намерете начини да 
направите четенето 

забавно
 
 Четенето може да бъде 
много забавно и запомнянето е 
най-добрият начин да повишите 

уменията си за грамотност на 
всяка възраст. Споменатите в 
настоящия брой на вестника 
аудиокниги са чудесен начин 
да се насладите на това 
предимство, както и многото 
мобилни и онлайн приложения, 
насочени към преодоляване 
на нарастващите проблеми с 
грамотността. Те ви позволяват 
да играете с езика и така да го 
изучавате в дълбочина.
 

Пишете повече
 
 Грамотността не е 
свързана само с четене – тя 
всъщност опира най-вече 
до разбирането на езика и 
създаването на навици. Ето 
защо четенето на глас може да 
бъде толкова полезно и затова 
всеки трябва да опитва и да 
пише от време на време. По 
възможност ръкописно.
 
 Независимо дали 
създавате списък за пазаруване 

или ще записвате акценти от 
деня си в дневник, това е най-
добрият начин да развиете 
езиковото разбиране, както и 
да си осигурите други ползи, 
които включват повишена 
емоционална интелигентност и 
логическо мислене.

Създайте си списък с 
трудни за вас думи

 
Много писатели и редактори 
поддържат списък с думи, 
които им е трудно да изпишат 
правилно, докато работят. Ако 
забележите, че рутинно грешите 
на определени думи, помислете 
дали да не се поучите от 
грешките си, като създадете 
свой личен списък с трудни 
думи. Воденето на такъв списък 
под ръка, докато пишете, ще 
ви спести време и вероятно 
ще премахне много от често 
срещаните при вас правописни 
грешки.
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Научете стандартното 

произношение за често 
бъркани думи

 
 Някои често срещани 
правописни грешки произтичат 
не от трудни комбинации от 
букви, а от произношения, 
които не отразяват правописа 
на думата. Научаването на 
стандартното произношение 
ще ви помогне да напишете 
правилно думата, след като 
вече я имате предвид.
 
Внимавайте за пароними и 

други „капани“

 Много български думи 
имат идентично или сходно 
произношение, но различно 
изписване. Те са наричат 
пароними, а също и омофони.

 Използването на грешна 
дума от омофонна двойка е 
един от най-често срещаните 
и големи правописни капани 
за всички хора. Научете се да 
проверявате внимателно тези 
типове думи с често правописни 
грешки по време на редакция 
на текста.
 

Използвайте програмата 
за проверка на правописа 

онлайн, но с повишено 
внимание

 
 Инструментът за 
проверка на правописа онлайн 
може да бъде първият ви 
инструмент за корекция на 
правописа, тъй като ще улови 
всякакви комбинации от букви, 
които не образуват известна 

българска дума. Но никога не 
трябва да разчитате твърде 
много на подобен инструмент, 
защото той все пак може да 
пропусне много неправилно 
изписани думи, които образуват 
друга дума.
 
 Скъпи младежи, помнете, 
че грамотното писане е нещо, 
което ще ви трябва не само 
в училище, но и в останалата 
част от образователния ви път, 
в кариерата, в споделянето на 
мнение в социалните мрежи, 
при писане на писмо към любим 
човек... И в никакъв случай не 
бива да го подценявате.

 А най-хубаво е, че не 
е толкова трудно човек да се 
научи да пише правилно.
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Въведение в графичния и уеб дизайнВъведение в графичния и уеб дизайн

Как да навлезем в тази перспективна професия, Как да навлезем в тази перспективна професия, 
обединяваща технологии и изкуствообединяваща технологии и изкуство

Мария Иванова

 Продължава на стр. 1
Уеб дизайн

За всички, които искат да станат уеб дизайнери, е важно 
да разбират непрекъснато променящите се изисквания на 
технологиите и платформите, влияещи на потребителския опит. 
Добрият уеб дизайн е този, който ще накара потребителите да 
останат на сайта - страниците трябва да се зареждат бързо и 
да се отговарят на различни устройства и размери на екрана на 
компютъра. В същото време те трябва да са user friendly както за 
потребителите, така и за търсещите машини, за да се класират на 
първи позиции в търсачките.

Необходимо условие за успешна кариера в уеб дизайна е 
владеенето на основни инструменти, посочени по-горе. Освен 
това уеб дизайнерите използват и уеб езици като CSS, както и 
маркъп езика HTML. Уеб дизайнът обаче не трябва да се бърка 
с уеб разработката, при която се използват различни пълноценни 
езици за програмиране - JavaScript, PHP и други.

Други видове дизайн

Много млади хора са 
привлечени от идеята да станат 
дизайнери на видеоигри. Това 
са онези специалисти, които 
създават цялостната визия на 
играта - героите, виртуалните 
светове, метавселената и др. 
Те най-често имат образование 
в областта на компютърните 
технологии и работят за 
големи технологични компании 
или гейминг студия. Широко 
застъпени в развлекателната 
сфера са компютърната и 3D 
анимация, мултимедийните 
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технологии, както и дизайна на постпродукция. Те се създават със 
софтуерни платформи като Unity, Unreal, Adobe After Effects, Au-
todesk Maya, 3D Студио макс и др.

От какви умения се нуждаят дизайнерите?

Освен умения за работа със специфичен компютърен софтуер, 
дизайнерите трябва да имат богат набор от други качества 
като: креативност, богато въображение, отношение към детайла, 
гъвкавост и др. За този тип специалисти е важно да могат да 
създават дизайни, които ангажират и се харесат на клиентите. 
Добрите комуникационни умения пък гарантират, че клиентските 
желания са правилно разбрани и изразени. Като специалист по 
графичен и уеб дизайн трябва да сте иновативни и да намирате 
нови творчески подходи за разрешаване на възникващите казуси. 
Критично мислене и умения за управление на времето са сред 
останалите качества, които ще ви изградят като професионалист.

Възможности за професионална реализация

Професията дизайнер е перспективна и добре платена. 
Специалисти по графичен и уеб дизайн могат да намерят 
реализация в областта на рекламата, масмедиите, предпечата, 
разработката на сайтове, на разнообразни софтуерни приложения 
и др.

Ако имате желание да станете 
графичен или уеб дизайнер, 
е добре да започнете да 
развивате уменията си още 
в гимназията, посещавайки 
курсове по дизайн и изкуство. 
Най-бързо ще си създадете 
представа за професията 
като станете стажант или 
доброволец. Това ще ви даде 
възможност да си изработите 
собствено професионално 
портфолио, което в света на 
дизайна означава много повече 
от CV-то. 

Съществуват голям брой 
курсове, включително и 
онлайн, които дават насоки 
как да започнете, дори и да сте 
напълно начинаещи. За да сте 
конкурентен дизайнер обаче е 
много важно да останете в крак 
с най-актуалните компютърни 
технологии и софтуер, което на 
практика означава да се учите 
през целия си професионален 
път.
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Световният мобилен конгрес отново събра 
дигиталния бранш в Барселона
Нови технологии във виртуалната реалност, добавената реалност, гъвкавите дисплеи 
и мобилните мрежи бяха представени на най-големия технологичен форум в Европа

Александър Александров
Специално за вестник Uchi.bg от Барселона

 Новости в някои от най-горещите дигитални сегменти 
бяха представени на провеждащия се от 28 февруари до 3 март 
Световен мобилен конгрес в Барселона. Събитието по традиция 
събира водещите производители на смартфони и други крайни 
устройства, разработчици на мрежово оборудване, на мобилни 
приложения, онлайн услуги, медии и други играчи от технологичния 
бранш.

През тази година се очакват около 50 000 души. Сред тях беше 
и представител на вестник Uchi.bg, благодарение на което 
аудиторията на изданието ще е сред първите, които ще се запознаят 
с новостите в дигиталния сектор, представени на мобилното шоу.

През отминали години събитието събираше над 100 000 души в 
красивия испански град, а сред лекторите бяха

технологични рок звезди

като Марк Цукербърг, Илън Мъск, Ерик Шмид, Стив Балмър и 
много други. От сцената на този форум са обявявани за първи път 

разработката на 5G мобилните 
мрежи, представяни са първите 
продукти в областта на 
добавената реалност, финтех, 
IoT (Internet of Things – Интернет 
на нещата), а посетителите 
имаха възможност да видят 
на живо летящи коли, роботи и 
какво ли още не.

Подобно на всички останали 
събития на живо, мобилният 
конгрес също беше ударен 
сериозно от пандемията от 
Covid-19. Неговото издание 
през 2020 г. беше отменено 
в последния момент, а през 
миналата година той все пак се 
проведе, но през лятото, вместо 
по традиция в началото на март.
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През тази година, макар и с по-малко изложители, аудиторията на 
събитието отново стана свидетел на множество иновации, които 
отиват

отвъд мобилните технологии

и обхващат на практика всички дигитални сегменти. Слоганът 
на събитието този път е Connectivity Unleashed, което обаче не 
отговаря напълно на тематиката, защото сега липсваха сериозни 
новини на тема свързаност.

5G мрежите вече не са новост и са встрани от фокуса на мобилното 
шоу, а най-големите производители на смартфони като Samsung 
и Huawei представиха своите нови флагмани още преди форума. 
Това насочи вниманието тази година към някои по-малки, но 
амбициозни и бързо развиващи се марки за мобилни устройства 
като Honor, TCL и Nokia, както и към иновативни подсегменти като

IoT, VR (виртуална реалност), изкуствен интелект и 
блокчейн.

Компанията TCL, която е собственик и на марката Alcatel, използва 
мобилния конгрес, за да представи своя напредък в някои 
футуристични браншове. Тя показа прототипи на очила за добавена 
реалност (AR – Augmented Reality), както и няколко иновативни 
концепции за устройства с гъвкави дисплеи. Очакванията са 
някои от тях да бъдат готови за пазара още през тази година.

Междувременно производителят представи и новата си серия 
смартфони TCL 30 5G и TCL 30+. Първият от тях разполага с 
6,7-инчов AMOLED FHD+ 60Hz дисплей, 50 мегапикселова основна 
и 13-мегапикселова селфи камера, чипсет Dimensity 700, както и 
страничен скенер за пръстови отпечатъци. TCL 30+ от своя страна 
е с 6,7-инчов AMOLED FHD+ 60Hz дисплей, същия набор от предна 
и задни камери, както и чипсет Helio G37.

Друг бързо развиващ се разработчик на смартфони – HMD Glob-
al – показа на конгреса новия си смартфон Nokia C2 2nd Edition. 
Той представлява наследник на Nokia C2. Има 5,7 инчов дисплей, 
с резолюция 480 x 960 пиксела и съотношение на страните 18:9. 
Захранва се от четириядрен SoC на Unisoc, работещ с тактова 
честота 1,5 GHz. Задната камера е 8 мегапикселова, а предната – 5 
мегапикселова.

На поддържащи събития ден преди самия мобилен конгрес пък бяха 
представени любопитни иновации в сферата на потребителската 
електроника като

новото поколение умна 
четка за зъби

Oral-B, която може почти 
изцяло да управлява начина, 
по който си мием зъбите (без да 
е съвсем ясно имаме ли нужда 
от такова нещо), нов интерфейс 
за виртуална реалност, който 
наподобява реалността, както 
и игла за месо, която изпраща 
информация, кога то се е 
опекло добре. Компанията за 
дисплеи, разполагащи се на 
главата ActiveLook представи 
нови продукти и партньорства 
в сферата на очилата за 
добавена реалност. Това ще 
направи нейната технология за 
дисплеи, вградени в очила още 
по-достъпна.

Някои от тези иновативни 
продукти и приложения може и 
да ни се сторят странни, а други 
– дори безсмислени. И вероятно 
много от тях са. Сред иновациите, 
показани на конгреса обаче, 
има и много такива, които биха 
могли осезаемо да променят 
ежедневието ни. Дигиталните 
технологии вече обхващат 
все повече аспекти от нашия 
живот и технологичният бранш 
изглежда е готов за тази 
тенденция, навлизайки все по-
силно в почти всички останали 
браншове и области от живота.
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Внедряване на системи за управление на бизнеса 
– нов курс към ERP магистратурата

Образователната организация ERP Academy 
стартира нов курс, част от специализираната 
магистърска програма „Бизнес софтуер и ERP 
платформи“, която реализира съвместно с Висше 
училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). 
По време на курса „Внедряване на системи за 
управление на бизнеса“, който ще бъде воден 
от експертите от софтуерната компания ITC Con-
sult ще бъде разгледана общата идеология на 
системите от клас ERP, както и процесите по избор, 
различните етапи на внедряване по световен 
стандарт и определянето на ключовите фактори 
за ефективност. Участниците в обучението ще 
се запознаят и с различни методологии, подходи 
и най-добри практики при внедряването на 
системи за управление на бизнеса.

„През последните две години опитът от нашата   
работа показа, че компаниите, които вече бяха 
инвестирали във внедряване на ERP система се 
оказаха по-добре подготвени за работа в бързо 
променяща се пазарна среда. Това за пореден път 
ни доказва колко важна е дигитализацията. За да 
се развива българската икономика е необходимо 
да има достатъчно квалифицирани кадри, които 
да подпомогнат целия този процес, за това 
екипът ни подкрепя с изключителен ентусиазъм 
обучението в тази област“ , коментира Стефан 
Николов – управляващ партньор на софтуерната 
компания ITC Consult.

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е единствена 
и уникална за България магистърска програма, 
която е изцяло фокусирана върху бързо 
развиващия се сегмент на системите за 
управление на бизнеса. По време на следването 
си студентите получават знания както от експерти 
в бранша, които притежават богат практически 
опит и умения, усвоени в реална бизнес среда, 
така и от утвърдени академици с дългогодишен 
стаж в образованието. Студентите се запознават 
с методологията на различните платформи за 
управление на бизнеса, получават възможност 
да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау 
за тяхното практическо управление и прилагане 
в реална среда.

Магистърската програма „Бизнес софтуер и 
ERP платформи“ има разработена авторска 
методология на преподаване, която основно 
залага на практическото обучение. Този начин 
на обучение развива критичното и аналитичното 
мислене, дава възможност за откриване на 
силните страни на студентите и провокира към 
стремеж за постоянно развитие на знанията. 
Студентите имат възможност да работят с 
различни бизнес софтуерни решения, в които 
решават реални бизнес казуси, като по този 
начин успешно усвояват важни знания и умения, 
които могат да бъдат приложени в практиката 
веднага.
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Детски лагер-школи по програмиране от Logiscool
 Oт 4 до 8 април образователната 
организация Logiscool организира лагер-школи 
по програмиране. В тях децата могат да създават 
свои собствени компютърни игри, да разработят 
мобилно приложение или да се потопят в тайните 
на изкуствения интелект. Всичко това чрез 
вълнуващи мисии и предизвикателства.

Хакерски лагер по програмиране

 Участниците в тази лагер-школа на Logis-
cool могат да овладеят програмното мислене 
чрез решаване на вълнуващи предизвикателства. 
В същото време те развиват творческото си 
мислене, способностите си за решаване на 
проблеми и логиката си. Обучението е подходящо 
за ученици на възраст от 7 до 11 г., които искат да 
участват в интересни мисии със своите приятели, 
интересуват се как се шифроват съобщения и 
какви методи за криптиране съществуват, както и 
обичат забавните клипове в YouTube. Хакерските 
лагери се провеждат в полудневна, целодневна 
или онлайн форма. За целодневния формат 
има осигурена храна три пъти на ден, както и 
аниматор и спортни занимания. 

Интензивен курс по програмиране за 
начинаещи

 Тази лагер-школа е възможна също и в 
онлайн формат, в който децата участват от дома 
си. Участниците в нея се запознават с основите 
на програмирането, както и разработват свои 
собствени игри чрез платформата Scoolcode. Тя 
включва много анимирани герои и динамични 
фонове. Обучението продължава две седмици и 
е подходящо за ученици между 12 и 14-годишна 
възраст.

Създаване на приложения за Android

 За всички ученици, които искат да се 
научат да правят собствени приложения за 
смартфон, Logiscool организира специална 
лагер-школа. Участниците в нея създават свой 
софтуер с помощта на App Inventor - визуална 
среда за разработка на MIT. Тя е подходяща за 
деца на възраст 10-14 и 15-18 години. В рамките на 
пет дни те усвояват основите на програмирането 
толкова лесно, колкото биха наредили парчета 
на пъзел.

https://www.logiscool.com/bg/camps
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