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СЛИВАНЕТО НА УНИВЕРСИТЕТИ
Това

СЕ ПРАВИ НАБЪРЗО И БЕЗ АНАЛИЗ

твърди
Владислав
Филев,
председател на Студентския съвет към Висшето
училище по телекомуникации и пощи (ВУТП)
в интервю за вестник Uchi.bg. Разговаряхме с
него по повод планираната от Министерството
на образованието и науката (МОН) реформа за
обединяване на висшите училища. Предложените
промени, според представителя на найстарото висше училище в България, са пагубни
за българската образователна система. Той

алармира, че вместо коопериране на доброволен
принцип, на университетите се предлага
механично сливане. Това се прави без експертен
анализ, подложен на обществено обсъждане и
без прякото участие на научната, академичната
и студентската общности. Студентският съвет на
ВУТП настоява университетът да запази своята
самостоятелност. А официалната му позиция вече
е изпратена до всички институции в страната и
Продължава на стр. 5
Европейския съюз. 		

ВЪЗХОДЪТ НА ГРАЖДАНСКАТА НАУКА
Дори

и да не ви се
вярва, днес вие можете, докато
използвате вашия компютър
или смартфон да участвате в
някои от най-значимите научни
и образователни проекти в
области като астрономията,
биологията, медицината и
много други сфери. Всичко

Благодарим за подкрепата на:

това е възможно, благодарение
на бързото развитие на
гражданската наука (citizen
science) - една нова област,
която използва технологиите,
за да либерализира участието
в
научни
изследвания.
Възникнала под формата на
наблюдения и експерименти...
Продължава на стр. 18
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Сдружение „Образование без раници“
представи свободни образователни
ресурси за украински деца
Мария Иванова

В помощ на бягащите от войната украински деца и техните Образователни ресурси на

украински език
семейства, както и на всички български учители и доброволци,
които ще се ангажират с продължаване на образованието им у
нас, Сдружение „Образование без раници“ предостави богат набор В помощ на украинските
ученици от 1 до 11 клас е
от свободни образователни ресурси.
разработена начална версия на
“Събрахме и ще обновяваме периодично информация за свободни Академія Хана, както и канал в
обучителни онлайн ресурси, които да подпомогнат децата да YouTube с допълнителни видеа.
продължат да учат и да усещат радостта от знанието, въпреки че Украински учебници, речници и
са далеч от своите училища, съученици и учители, далеч от своята педагогически материали могат
родина. Освен на украински език сме подбрали ресурси и на руски, да бъдат изтеглени от тук.

български и английски, които са популярни езици сред голяма
част от хората в Украйна и също могат да са от полза” - споделя Образователни видео клипчета,
стихотворения
са
Розалина Лъскова, Изпълнителен директор на "Образование без песни,
събрани в YouTube канала на
раници" и Khan Academy в България.
Янко Гортало. А авторите на
Представяме ви основните ресурси от списъка, който в следващите учебни материали за 5-7 клас
дни и седмици ще продължава да се обогатява от различни Марта Радева и Андрий Будугай
ги споделят за свободно
експерти в страната и чужбина.
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ползване тук. Ако желаят, украинските ученици в България могат материали, но
да се обучават дистанционно в Житомирски Областен Лицей на регистрация.
Житомирски Областен Съвет.
За любителите на четенето на приказки FOX book café стартира
нов подкаст, в който могат да бъдат слушани аудио приказки на
украински език.

Информация в помощ на учениците
Българското министерство на образованието увери, че страната ни
може да приеме в училище близо 20 хиляди украински деца. При
необходимост и след създаване на специална организация този
брой може да достигне 100 хиляди. Такива примери има и децабежанци вече се обучават в училища в София, Пловдив, Бургас,
Слънчев бряг, Созопол, Несебър и др.
За тяхно улеснение са публикувани онлайн учебници по
математика на украински език. Те са подходящи за ученици от
първи до последен клас и могат да се изтеглят, както и да се четат
онлайн. Отново в тяхна подкрепа множество линкове и ресурси са
публикувани в сайта Ucraina.

Образователни ресурси на английски език
За учениците, владеещи английски език, сайтът на Кан Академия
предоставя множество възможности за учене в областите наука,
информатика, математика, икономика, изкуства и др. За наймалките деца е предвидено образователно приложение Khan
Academy Kids, съдържащо образователни игри, песни и е-книжки
на английски и др.
Сред образователните платформи на английски език, които могат
да са от полза на украинските ученици, са: NOVA Labs, Smarthistory, както и техните YouTube канали. Специално за хора, засегнати
от конфликта в Украйна, са събрани полезни ресурси на английски
език тук.

Образователни ресурси на български език

само

след

Институтът за прогресивно
образование и Jump Math
България
предоставят
материали за подготовка по
математика,
подходящи
и
за работа с украински деца.
А
Националният
център
за
безопасен
интернет
публикува наръчници с фокус
безопасността в интернет
и
дигитално-медийната
грамотност на децата.
В столицата и други градове
на страната вече отвориха
врати множество центрове,
предлагащи занимания за
деца. Сред тях са: центровете
на Фондация „За Доброто”
и на бесарабските българи
в България, както и Частно
основно училище “Света София”,
предлагащо съботно-неделни
занимания.
В
делничните
дни се провеждат занятия
на фондация „За доброто“
в детски музей „Музейко“.
Психологическа
помощ
и
подкрепа за деца може да бъде
получена в Център за детско
развитие
„Психомоторика
за всички деца“, а спортни
занимания и игри на открито
са подготвили от Фондация
„Кукуряк“ в Стара Загора.

Владеещите български език ученици могат да се възползват от
информацията в българския сайт на Кан Академия, Библиотеката
на Министерство на образованието и науката, както и от множество Пълният списък с образователни
безплатни приложения и платформи, достъпни тук. Българските ресурси и учебни материали е
издателства Просвета и Клет също предоставят безплатни учебни достъпен тук.
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СЛИВАНЕТО НА УНИВЕРСИТЕТИ СЕ ПРАВИ
НАБЪРЗО И БЕЗ АНАЛИЗ
“Вместо коопериране на доброволен принцип, ни се предлага механично
сливане” - убеден е Владислав Филев, председател на Студентски съвет
към Висшето училище по телекомуникации и пощи
Въпросите зададе Мария Иванова

Висшето

училище по телекомуникации
и пощи (ВУТП) е първото специализирано
висше училище, основано в следосвобожденска
България. Със своята над 140-годишна история,
то е сред най-престижните висши училища на
Балканите. Разговаряхме с Владислав Филев,
председател на Студентския съвет към ВУТП
по повод планираната от Министерството на
образованието и науката (МОН) реформа за
обединяване на висшите училища.

ВЪПРОС: Бихте ли представили пред
читателите ни Висшето училище по
телекомуникации и пощи?
ОТГОВОР: ВУТП е заемало и заема съществена
роля в контекста на националната сигурност

и суверенитет на държавата ни, благодарение
на своите възпитаници, които са на ключови
позиции в изграждането и модернизирането на
телекомуникационни технологии в страната и
чужбина, като доказали се професионалисти на
световно равнище. В последните десет години
ВУТП се превърна в модерен, бързо развиващ
се университет по информационни технологии
и комуникации. Дори ние трудно да следим
новостите в развитието му. С избухването на
пандемията бяхме едни от първите в страната,
които безпроблемно преминаха в онлайн
среда. Поучени от този опит вече въвеждаме
дистанционна форма на обучение. Откриваме
хибридни специалности в области, в които
се припокриват различни науки – например
телемедицина или софтуер на медицинска
апаратура. Заедно с медицински университети
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В Студентския съвет
към ВУТП участват:

започваме общи програми, в които при тях ще се изучава
медицинската, а при нас – инженерната част. ВУТП е малко и
гъвкаво висше училище. Повечето ни колеги започват работа по
специалността още докато учат.

ВЪПРОС: Каква е позицията ви относно планираната
от Министерството на образованието и науката (МОН)
реформа за обединяване на висшите училища?
ОТГОВОР: Като студентски съвет се обявихме категорично против
тази идея по начина, по който се предлага, без извършен експертен
анализ, подложен на обществено обсъждане и с прякото участие
на научната, академичната и студентската общност във вземане
на решения за развитие на висшето образование в страната ни. Ще
отстояваме своята позиция за запазване на ВУТП като самостоятелно
висше училище. Искам да подчертая, че ВУТП изпълнява приема
си на 100% и държавна поръчка и платено обучение. Финансово
стабилни сме, макар и не в охолство.Така че видима причина
да ни вкарат в такова сливане няма. Напротив, силното при нас
е, че защото сме малка общност, има индивидуален контакт на
преподавателя с всеки студент, а не с огромни потоци.

ВЪПРОС: Защо смятате, че промените ще повлияят
негативно на образователната система в страна ни?
ОТГОВОР: Защото се правят набързо, отгоре надолу, с политическо
решение, без дискусия и анализ. Това е тоталитарно. Предлага се
механично сливане на различни висши училища, всяко от които
има своя традиции и е специализирано да обучава в конкретни
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професии. Вместо коопериране на доброволен
принцип, така че различните училища да
споделят силните си страни, ни се предлага
механично сливане, което рискува да превърне
специализираната подготовка в общопрофилна.
ВУТП работи много близко с големите компании
от комуникационния бранш. Имаме лаборатории,
оборудвани от фирмите, техни хора от практиката
преподават и споделят своя опит. Във водещите
европейски икономики е доказано, че "гръбнак"
за набавянето с професионални кадри за бизнеса
са точно малките висши училища, такова е и
мнението на EURASHE - Европейска асоциация на
професионалните висши училища. Президентът
и - г-н Армандо Пирес, изпрати становище,
което сочи като трайно негативен и намаляващ
качеството на професионалното образование,
всеки приложен до момента в европейска страна
механичен и недоброволен път за обединяване
на висши училища. Това в една мегаструктура ще
се изгуби. Подозираме, че е възможно някой да
има интерес към имотите на висшите училища,
които са нарочени да бъдат сливани.

ВЪПРОС: Вече изпратихте официалната си
позиция до всички институции в страната
и Европейския съюз. Каква реакция
очаквате?

7
ОТГОВОР: Очакваме здравият разум да е водещ.
Очакваме да започне диалог, аргументи, да се
види опита на други европейски страни с подобни
реформи, а не да откриваме топлата вода. И найвече, очакваме хората в самите университети
да бъдат движещата сила на процесите, а не да
бъдат поставяни пред свършен факт.

ВЪПРОС:
Като
представители
на
студентите, какви действия планирате да
предприемете в бъдеще?
ОТГОВОР: Вече обявихме стачна готовност.
Върви подписка от студенти и преподаватели.
Последваха ни още три висши училища. И няма да
останем само тези четири. Явно всяко поколение
трябва да мине през студентските си протести.
Ще защитаваме университетската автономия,
името на висшето училище и правото на нашата
академична общност сама да решава съдбата му.

ВЪПРОС: От каква помощ се нуждаете за
осъществяването на вашите цели?
ОТГОВОР: Нуждаем се от диалог и чуваемост от
институциите, разбиране и подкрепа от колегите
си и обществото и от Вас медиите като трибуна,
от която да изразим честно позицията си.

ОБРАЗОВАНИЕ
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50 ученици се включиха в Олимпиадата
по програмиране в Правец
Мария Иванова
50 ученици от 10 и 11 клас
се включиха в провелата се на
17 март в Правец Олимпиада
по програмиране. В рамките на
събитието те решаваха няколко
алгоритмични задачи, а екипът
на Schwarz IT България оцени
задачите и отличи най-добре
представилите се.

успешно проведени олимпиади,
а четирима ученици, които
преминаха през стаж при
нас, станаха наши колеги. Да
споделяме опит в областта
на IT технологиите с младите
хора и да ги мотивираме да се
развиват в тази сфера е една от
водещите ни каузи“ - посочва
Мартин Иванов, мениджър
Олимпиадата по програмиране отдел Web Development в
е част от стажантска програма Schwarz IT България.
на Schwarz IT и Националната
професионална гимназия по Най-добрите
участници
компютърни технологии и получават възможност да
системи в Правец. Тазгодишното станат
стипендианти
на
ѝ издание идва след пауза от две компанията до края на своето
години заради ограниченията гимназиално обучение и да
на пандемията.
започнат едногодишен стаж.
През това време те преминават
„Вече няколко години си през обучение с персонален
партнираме с гимназията по ментор. След като завършат,
компютърни технологии в имат възможност да постъпят
Правец. Заедно имаме две на редовни позиции като Junior

Developer-и по реални проекти.
Като част от програмата
Schwarz IT организира също
лекции с гимназистите по теми,
свързани с технологиите HTML
и CSS, а също и с Javascript.
Schwarz IT България обслужва
и предоставя IT решения на
четирите подразделения на
водещата световна ритейл група
с около 500 000 служители по
целия свят и над 12 900 магазина
в повече от 30 страни. Като един
от централните доставчици на
IT услуги Schwarz IT България
отговаря за предоставянето на
IT инфраструктура, платформи
и бизнес приложения. Сред
целите
за
развитие
на
технологичната компания в
следващите три години е екипът
да се разшири с минимум още
100 работни места.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ученически и младежки състезания

AUBG MultiTalent Quest
Регистрацията

за първия кръг на
състезанието AUBG MultiTalent Quest вече е
отворена. Американският университет в България
(АУБ) организира състезанието за шеста поредна
година, а голямата награда е пълна стипендия за
четирите години на обучение.
AUBG MultiТalent Quest е уникално международно
мултидисциплинарно състезание за ученици от 11
клас, които владеят английски език на минимум
високо средно ниво, имат отлична обща култура,
познания и способности в академични, креативни
и спортни дисциплини. Записването и участието
в състезанието са безплатни за всички желаещи
единадесетокласници, които искат да тестват
уменията си, да се забавляват и да срещнат нови
приятели в кампуса на университета.

Start Young
Инициативата

„Започни млад“ (Start
Young) се провежда като серия от 50-часови
събития, които имат за цел да осигурят
качествено практическо обучение за начинаещи
предприемачи. Започвайки в петък вечер с
презентации на идейни проекти и събиране на
екип, събитието продължава чрез интензивно
генериране на идеи и откриване на решения с
помощта на ментори, разработване на бизнес
модел и създаване на базови прототипи,
завършващи с демонстрации и презентации в
неделя вечер пред жури.

Освен да владеят английски език, кандидатите
трябва да имат широки познания, интереси и
обща култура, както и талант в една от сферите
– креативна или спортна. Първата стъпка
за участие е попълване на онлайн форма за
кандидатстване до 15 април 2022 г., която трябва
да бъде придружена от академична справка за
9 и 10 клас, формуляр за родителско съгласие и
линк към 30-секундно креативно видео, в което
кандидатите се представят накратко.

С подкрепата на социално-образователната
инициатива „Започни млад“ (Start Young)
стартираха и годишните активности за
образование и менторство на Сороптимист
Интернешънъл Съюз България. Най-голямата
международна женска организация работи за
трансформиране живота и статуса на жените и
момичетата чрез овластяване и нови възможности.
Всяка година хиляди проекти дават възможност
за допълнително образование и осигуряват
професионално обучение. Образованието помага
на жените и момичетата да реализират своя
потенциал и да се издържат, а в много случаи е
и средство за изкореняване и предотвратяване
на насилието срещу жени.

Научете повече тук.

Научете повече тук.

10

		
ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Състезания за
ученици с Кан
Академия

Иновативен курс
подготвя учениците
за матура

Вече трета поредна година безплатните състезания
помагат на учители и родители да насърчат децата
да учат и са допълнителна мотивация в час или у
дома. Те помагат на учениците да се подготвят за
изпитвания, контролни, класни, а и матури, или просто
да се занимават с полезни и интересни образователни
теми в свободното време; а на учителите могат да
помогнат дори с поставянето на оценки.
За всяко състезание има няколко десетки награди за
учениците и учителите, предоставени с подкрепата на
партньори на организаторите, като основния спонсор
eMAG, предоставящ 60 награди под формата на
наградни ваучери, и други спонсори като Wacom, Superhosting и Българска фондация Биоразнообразие.
Състезанията се организират с цялостната подкрепа
на Фондация “Америка за България”, основен
партньор на “Образование без раници”.
Вижте още: Uchi.bg

Млад учен от
БАН разработва
иновативно решение
за съхранение на
зелена енергия
Екип от учени от Българската академия на
науките (БАН), водени от д-р Мария Калъпсъзова,
разработват проект за по-ефективни и евтини
материали за съхранение на зелена енергия.
Основният фокус на проекта е върху алтернативни
методи за оптимизирано съхранение на енергията,
произведена от възобновяеми източници. За тази цел
екипът работи върху създаването на по-устойчиви
и безопасни електродни материали, които да се
използват за направата на натриево-йонни батерии.

Онлайн курс М@турата на издателство Клет
България предлага ефикасна и гъвкава подготовка,
за държавния зрелостен изпит по български език и
литература след 12. клас за гимназисти от цялата
страна. Уроците се провеждат в реално време от
едни от най-добрите преподаватели, по програма
изцяло съобразена с новия модел на МОН. Курсът
се провежда два пъти седмично – всеки вторник и
четвъртък от 18:30 ч. и продължава до 10 май.
Преподаватели са Веселин Геренов, учител по БЕЛ в
столичното 73. СУ „Владислав Граматик“ и Владимир
Игнатов, учител по БЕЛ В 9. ФЕГ „Алфонс дьо
Ламартин“ в София, които водят уроците и помагат
на гимназистите за успешното им представяне
на задължителната матура. По време на уроците
зрелостниците имат възможност да задават въпроси
по материала, който ги затруднява...
				

Вижте още: Uchi.bg

Известни спортисти
и актьори се
предизвикват с
кауза образование
Актьорите Алек Алексиев, Дария Симеонова,
Валентина Каролева, Ники Илиев и спортистите
Александра Жекова, Краси Георгиев, Илияна
Стоилова и Симона Дянкова са първите популярни
личности, които се включват в благотворителното
спортно събитие “Предизвикай се с кауза” тази
година.

Нестандартното събитие ще се проведе за втори
път на 18 юни и цели да обедини хора на различна
възраст от страната и чужбина в подкрепа на поКъм настоящия момент в рамките на проекта са качественото образование за всяко дете в България.
синтезирани модифицирани електродни материали
с
моделирана
структура.
Модифицираните “Предизвикай се с кауза” се организира от фондация
материали показват подобрени в пъти свойства “Заедно в час” и е вдъхновено от примера на
спрямо немодифицираните. Предстоят задълбочени любители спортисти, които през годините подкрепят
изследвания на подобрените електрохимични организацията чрез физически изпитания – участие
свойства на материалите, както и установяване на ... в маратони, вело турове из Европа и България.
				
Вижте още: Uchi.bg
Вижте още: Uchi.bg
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ
НОВИНИ
В София започва
състезание по
четене за деца

„Походът на книгите”
тръгва през април

От 1 до 30 април децата в София ще могат да
премерят сили в първото по рода си софийско
онлайн състезание по четене с разбиране. То е за
деца от 1 до 7. клас и ще се състои в образователната
платформа „Книговище”. За участие е необходимо
единствено децата да живеят в София, да се
регистрират в играта и да имат много хъс! А месецът
Инициативата е част от мисията на Асоциация на състезанието никак не е случаен – през април
„Българска книга” (АБК) в подкрепа на грамотността, честваме два международни празника, свързани с
културата и образованието. Целта на кампанията е да четенето – Международния ден на детската книга
повиши интереса към четенето на книги сред децата на 2 април и Световния ден на книгата и авторското
и юношите, както и да информира обществото като право на 23 април.
цяло по темата за грамотността сред най-малките.
Дигиталната платформа на събитието тази година Надпреварата в „Книговище” ще е в любим на децата
позволява включването на деца от цялата страна и формат – онлайн игра, в която печелят точки, жълтици
от чужбина. Участници в „Походът на книгите” отново и виртуални награди и постепенно покоряват
ще бъдат известни българи, които ще се срещнат с читателски нива. Децата ще покажат уменията си за
децата на живо и онлайн, за да им...
		 четене с разбиране, като четат и след това ще ...		
XI-то издание на националната кампания в подкрепа
на четенето „Походът на книгите” през 2022 г. ще
стартира на 2-ри април – Международният ден
на детската книга и ще приключи на 23-ти април,
когато отбелязваме Международния ден на книгата
и авторското право.

			

Вижте още: Uchi.bg

Средните училища в
чужбина предлагат
стипендии след
логически тест и
интервю
Средни училища от 7 европейски държави –
Великобритания, Испания, Германия, Швейцария,
Италия, Португалия, Белгия участват в изложението
„Световно образование – Пролет 2022“.

				

Вижте още: Uchi.bg

Българин на върха
на европейската
наука с награда от 2
милиона евро

Мартин Вечев, професор в един от водещите
технологични университети в света – ETH Zurich,
спечели финансиране в размер на 2 милиона евро
от Европейския съвет за научни изследвания (ERC)
за реализиране на свой проект. Целта на проекта е
Някои от тях предлагат стипендии до 50 на сто от създаването на нов тип модели за изкуствен интелект,
редовната такса за обучение. Решението обикновено които са доказуемо надеждни и сигурни. Успехът
се взима след полагане на логически тест и интервю. му би позволил нови приложения на изкуствения
Гледа се образователната история до момента, а в интелект в много различни направления, каквито
определени случаи се полагат допълнителни изпити са самоуправлението на автомобили и автоматично
по предмети, чиито оценки също се взимат предвид. диагностициране в медицината. В тазгодишната ERC
надпревара участие са взели 2651 изследователи,
След промяната на структурата на средното като по-малко от 12% от тях получават индивидуални
образование в България и въвеждането на втори грантове за своите проекти.
гимназиален етап, обучението в средни училища в
чужбина става все по-актуално с оглед на бъдещо Европейският съвет за научни изследвания (ERC),
продължаване на образованието във водещи създаден от Европейския съюз през 2007 г., е
международни университети.
единствената европейска организация, финансираща
			
върхови изследвания...			
				
Вижте още: Uchi.bg 				
Вижте още: Uchi.bg
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УЧЕНЕ
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
		

Водещите платформи за
онлайн обучения
Вижте най-популярните сайтове, чрез които можете да трупате нови
знания и умения
Стела Недева

Когато през 2006 г. Европейският парламент и Съветът на

Европейския съюз приемат Рамката за ключовите компетентности
за учене през целия живот, едва ли са си представяли, че само
16 години по-късно, неформалното образование не просто ще се
превърне в глобален феномен, но и изцяло ще се дигитализира.
Новите технологии позволиха на хората да инвестират в своето
развитие и компетентности още преди пандемията. Истинският
бум на онлайн обученията обаче се случи точно по времето, когато
всички бяхме по домовете си и търсихме начини да се справим с
предизвикателствата, да влагаме времето си в дейности, които ни
развиват и ни карат да се чувстваме пълноценни.
Добре е да уточним какво представлява платформата за онлайн
обучение. Това е сайт или приложение, което позволява човек да
премине обучение по предмет, който го интересува в удобно за
него място и време. Обучението се води от професионалисти в
дадената област. Ако е и от акредитирана институция, това е още
една гаранция за качеството на обучението. Част от обученията
завършват с издаване на сертификат, което ги прави привлекателни
за хора, желаещи професионална преквалификация или развитие
в кариерата. Има безплатни и платени обучения.

Днес
платформите
за
обучения са безброй, което
често затруднява хората при
избора на подходяща за тях.
Затова в следващите редове
ще ви представим водещите
платформи за онлайн обучение
с техните предимства и
специфики.

Coursera
Работи
в
партньорство
с над 200 от световните
университети. Предлага над 1
500 курсове. Лесна за ползване
е. Обикновено най-отгоре
в платформата са показани
безплатните обучения. Всеки
предлаган курс има изписан
рейтинг, изготвен на база на
оценката от потребителите.

УЧЕНЕ
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
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Изписана е и началната дата на курса, както и броя на записалите
Udemy
се до момента. Също така има информация за това на какви езици
се предлага курса, колко часа е, какво е изискуемото ниво на предлага над 183 000 курсове,
обучаващия се, начално, средно или напреднало, кой университет което обяснява и тяхното
го предлага, както и информация за преподавателя.
многообразие.
Има
както
специализирани курсове за
Тази платформа предлага и възможност да се премине магистърска програмиране и бизнес умения,
или бакалавърска програма към различни университети по света, така и такива свързани с
изцяло онлайн. Таксите за този вид обучение не са малки, но за фитнес, личностно развитие,
един работещ човек, който желае да се преквалифицира са добра езици, музика, изкуство. Цената
възможност за съчетаване на работни ангажименти с обучение в на курс варира от 11 до над 200
световно признати университети. Coursera Plus дава достъп до щ. долара и нагоре. Не всички
над 3 000 обучения срещу само 399 щ. долара за една година.
курсове завършват с издаване
на сертификат. Тази платформа
Най-ниската цена за сертификационен курс е 39 щ. долара на не работи с акредитирани
месец. Полученият сертификат се признава от работодателите. институции каквито са например
Дори и безплатните курсове имат опция при записване да се университетите в Coursera.
избере дали да се получи сертификат или не, като за сертификатът
за курс се заплаща.
Предимствата на Udemy са, че
предлага курсове на 65 езика.
За желаещите да изучават чужди езици, платформата дава като Всеки курс съдържа кратко
възможност обучаващият да си заложи седмична цел. Така той описание – колко на брой
може да избере честотата на учене на език за седмица. Опциите материали за сваляне включва,
на Coursera са 2 пъти седмично, 3 пъти седмично или 5 пъти колко часа са видеата, за
седмично. Нещо повече, може да се избере по кое време на деня определен период ли е
да е урокът и това да бъде записано директно в гугъл календара достъпен или не, достъп през
на обучаващия се.
какви устройства е възможен.
Има подробна информация
Някои курсове имат заложен времеви отрязък, в който могат да се за кого би бил полезен курса,
преминат. Това означава, че ако курсът е предвиден от 1 март до какви са целите му, както и
20 юни, то само в този период материалите за него ще са достъпни. представяне на инструкторите.
За
последните
има
и
допълнителна
информация
за това колко курса водят,
колко хора са преминали през
техните обучения, както и какъв
рейтинг имат. За съжаление
няма материал, който човек да
прочете, за да се ориентира подобре в предлагания курс.
Udemy предлага и опцията за
връщане на парите в рамките на
30 дни, ако курсът не отговаря на
потребностите и изискванията
на обучаващия се.

УЧЕНЕ
ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
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Шонда Райм, Ана Уинтур. Предлаганите класове са разделени
в 11 категории: храна и готвене, дизайн, изкуство и забавление,
се води най-добрата платформа музика, бизнес, спорт и игри, писане, наука и технологии, дом и
за онлайн обучения в сферата лайфстайл, общност и управление, здраве. Предлагат се над 150
класове от уроци. Всеки клас има около 20 видео уроци със средна
на креативността.
продължителност 10 минути и една работна тетрадка.
Фотография, филми, анимации,
визуални изкуства, писане, Видео уроците са достъпни през смартфон, компютър, Apple TV и
интериорен дизайн, рисуване Fire TV.
- над 35 000 са предлаганите
курсове.
Различното
при За улеснение на потребителите платформата има каталог на
Skillshare е, че не предлага курсовете, като към всеки от тях има малък трейлър, откъс от един
плащане за отделни курсове, а урок.
за абонамент. Цената му е около
14 щ. долара на месец, за една Заплащането отново е за абонамент за една година, а не за
година – 168 щ. долара. За група отделен курс. Цената за година е 360 лева. Тя дава достъп до
над 20 човека има отстъпки в всички курсове. Има опция за връщане на парите, ако в рамките на
30 дни след заплащане на членството, потребителят не е доволен
цената.
от предоставените му курсове.
Няма сертификати. Не работи
с акредитирани институции. Освен класовете, базирани на видео уроци, MasterClass предлага
Предлага безплатни курсове, и т.нар. сесии. Характерното за тях е, че са интерактивни. В
но дори и за тях изисква рамките на 30 дни, по предварително структурирана програма
да се въведат данни за обучаващите се работят по проекти и специфични дейности.
избрания метод на плащане Участието в сесиите предполага всеки да споделя проекта си и
да получава обратна връзка, както от другите участници, така и
предварително.
Недостатък е, и че единственият от асистентите на обучителите. Не се изисква определено ниво на
език, на който се провеждат уменията за участие в сесиите.
курсовете е английски.
Целевата група, към която е
EdX
насочена тази платформа са
основно студенти и гимназисти, Партньорството ѝ с Харвард, Бъркли и Масачузетския Технологичен
които искат да развиват Университет обяснява защо е препоръчвана платформа за хора
креативността си в своите със STEM интереси. Има и курсове в областта на хуманитарните
проекти. Разбира се, тя е науки и приложните изкуства, но заемат малък дял от общия брой.
отворена за хора от всякакви Тази платформа предлага и безплатни курсове, но те не дават
възрасти, които желаят да сертификат на завършилите ги. За да се получи сертификат е
усвоят практически умения в нужно да се плати съответна сума. Има разработени бакалавърски
дадена област.
и магистърски програми към различни университети. Освен това
предлага и финансова помощ, под формата на намаляване на
таксата. Важно е да се уточни, че финансовата помощ не се отнася
MasterClass
до всички платени курсове.
е платформа, в която известни Интерес представлява т.нар. boot camp. Това са обучения с
личности водят обучения. продължителност около 24 месеца, насочени към преквалификация
Сред имената на лекторите и смяна на кариерната пътека.
са Гордън Рамзи, Марая Кери,

Продължава в следващия брой…
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За 11 години Училищната Телерик Академия е обучила
близо 17 000 ученици от цялата страна
Училищната

Телерик Академия – наймащабната безплатна IT инициатива за ученици
от 1-ви до 12-ти клас, обяви, че от 2010 г. до
днес близо 17 000 ученици са взели участие в
програмите ѝ и са надградили знанията си по
програмиране и дигитални технологии. Мащабът
на инициативата се е разраснал многократно от
средно 12 населени места на година, в периода
2010-2017 г., до 41 населени места през 2022
година.

На учениците от 4-ти до 12-ти клас програмата
е помогнала на 58% от тях да осъзнаят/открият
интересите си в сферата на IT и за други 38%
е задълбочила интереса. 85% от участниците
в 4-ти - 7-ми клас и 67% от възпитаниците в
8-ми-12-ти клас твърдят, че участието в школите
им е помогнало да се представят по-добре на
състезания.

През последните две учебни години (20192020 г. и 2020-2021 г.) 39 от общо 64 медала
от национални състезания по информатика
Развитие на устойчив интерес към ИТ
са спечелени от ученици, преминали през
83% от възпитаниците на Училищна Телерик програмите на Училищна Телерик Академия.
Академия, които в момента са пълнолетни,
Програмите на академията помагат на
споделят, че програмата им е помогнала да
осъзнаят интереса си към IT и го е засилила и учениците да развият широк спектър от
подпомогнала за останалите 17 процента. Те
умения
посочват, че са използвали уменията и знанията,
придобити по време на школите в средното (60%) 85% от родителите на ученици, на които им
и университетското образование (54%).
предстои кандидатстване в ново училище след 7
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клас, казват, че участието в школите на Училищна уеб дизайнер, преподавател, разработчик на
Телерик Академия влияе върху планирането и мобилни приложения, системен администратор и
формирането на техния избор, а при 44% от тях е предприемач.
в голяма или много голяма степен.
Повече от половината от тези, които работят
Освен практическите умения по програмиране на позиция, която не е свързана с компютри и
(създаване на уебсайтове/ игри и др.), добавената технологии, споделят, че използват в работата си
стойност на програмите за учениците е, че уменията, придобити в програмите на Училищна
обучението в школите на академията повишава Телерик Академия. Това показва, че програмата
увереността на децата при работата с компютър развива умения за 21. век, които са приложими за
и интернет. Други положителни аспекти са: широк спектър от работни места и дейности.
повишаване скоростта на учене и възприемане
на информация от децата и възможността да се
Училищна Телерик Академия оказва
срещат и общуват с хора, с които имат сходни на
значително влияние върху развитието
техните интереси. Според родителите, колкото
на учителите в своята преподавателска
по-дълго децата им участват в школите, толкова
мрежа
по-положително това се отразява на развитието
на специфични умения.
Академията успява да окаже силно влияние както
върху подобряването на уменията на децата,
Училищна Телерик Академия оказва
интересуващи се от информационни технологии
значително влияние върху пазара на
и програмиране, така и върху подобряването
труда в България
на уменията на учителите. Според получените
данни, въздействието на програмата върху
Постиженията на възпитаниците на академията преподавателските подходи на анкетираните
са впечатляващи. От навършилите пълнолетие, учители е силно. Те дават оценка 9.10 по скалата
65% работят и 58% учат, което показва много от 1 до 10 за степента в която са съгласни, че в
силно професионално развитие за групата. следствие на програмата са развили нови умения.
78% от работещите се занимават с дейности, Учителите смятат участието си в програмите
които са свързани с компютърни технологии и за полезно както за приноса им в развитието
програмиране. 68% от работещите пълнолетни на децата в IT сферата, така и за развитието
възпитаници на Училищна Телерик Академия са на собствените им умения като учители. 94% от
наети на експертна позиция или като младши респондентите споделят, че прилагат наученото
експерти. Това е разбираемо, тъй като повечето в ежедневната си практика в училище.
възпитаници на академията съвсем скоро са Училищна Телерик Академия постига много
завършили гимназия и тепърва навлизат на високи нива на удовлетвореност от обучението
пазара на труда, а също и защото техните умения и подкрепата, предоставена на учителите. Над
предполагат експертна работа.
90% от учителите са съгласни, че програмата е
допринесла за подобряване и усъвършенстване
Няколко са достигнали старши експертни на преподавателските методи, които използват.
позиции или са в ролята на ръководител на екип,
мениджър или директор. Последните предимно За да измери ефекта от дейността си, през
са по-възрастни алумни. Видовете позиции, последната година Училищна Телерик Академия
които заемат, са разнообразни, но можем да си сътрудничи с изследователската агенция
обобщим най-често срещаните професии: Глобал Метрикс и Фондация „Америка за
разработчик на уеб приложения, разработчик на България“, които организират независима оценка
настолни приложения, фронтенд разработчик, за постигнатото.
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ГРАЖДАНСКАТА НАУКА
Страхотен начин да участваш в
сериозни научни изследвания
Мария Иванова
Продължава от стр. 1

извършвани
самостоятелно
от ентусиасти, днес науката
отдавна е излязла от този
романтичен период и се
е превърнала в запазена
територия за скъпи лаборатории,
университети,
корпорации
и държавни програми. Найзначимите открития днес се
извършват с многомилионно
финансиране и сякаш е станало
невъзможно отделен човек
да прави наука с подръчни
средства.
Гражданската наука обаче
връща тази дейност в ръцете на
хората или по-точно в техните
смартфони
и
персонални
компютри. Тя позволява да
участваме в много сериозни
научни проекти като например

изследването на гени и откриването на нови лекарства, изследване
на черни дупки и далечни галактики, наблюдение на живата
природа и т.н. При това чрез приложения за споделено използване
на ресурсите.

Защо гражданската наука е важна
Още с възникването си науката е развивана от граждани мислители и изобретатели. И през вековете те имат своя принос
в нейното развитие. През 1730 г. например непрофесионалисти
събират данни за развитието на растенията в различните сезони
във Великобритания. Друг пример е създаването на 17-те тома на
Оксфордския речник на средновековен латински. За завършването
му са били необходими цели 101 години, а в дейността активно са
участвали непрофесионални изследователи.

Предпоставки за развитието на гражданската наука
Модерните технологии и дигитализацията са един от определящите
фактори за развитието на тази съществена част от научната
дейност. Те позволяват на все повече любители да провеждат
наблюдения и да събират данни с помощта на своите мобилни
телефони, компютри, фотоапарати и др. Геймификацията или
провеждането на разнообразни дигитални игри е допълнителен
стимул за младите хора да се запалят по различни научни проекти.
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С какво участието в научни проекти е полезно за
младите хора?
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Тодор Каракиев, която ще се
състои през септември. Тя ще
бъде спечелена от онази група
Участието в различни изследвания и научни инициативи разширява ученици, която е качила найзнанията и уменията на младите хора. Без да попадат в рамките на много наблюдения в страницата
формалните програми за обучение, такива начинания предоставят на проекта - iNaturalist.
ценен опит, който би могъл да има ключова роля за развитието им
в бъдеще. Не на последно място те им носят и удовлетворение.
Това е само един от примерите,
когато младите хора (без да
Един от проектите, който дава възможност на ученици да изследват
са астрономи, лекари или
природата като истински учени е
ботаници) могат да правят
реални открития в тези
конкурсът “Питай Буреш”,
области. Всичко, което им е
организиран от Националния природонаучен музей при нужно за целта, са: компютър,
Българската академия на науките (БАН). Инициативата цели любопитство и свободно време.
да даде възможност на природолюбители от цялата страна да Проектите в динамичната
споделят своите наблюдения и да получат експертна информация сфера на гражданската наука
за тях от учените в музея. Участвайки в кампанията, младите вече са хиляди, а участието в
природолюбители имат възможност да помогнат на учените и в
тях освен, че може да е забавно
същото време да спечелят разнообразни награди.
и да носи удовлетворение, дава
Голямата награда например е 400 лв., с които един училищен възможност на всеки желаещ
клас ще може да организира собствена Биоблиц експедиция да се докосне до реални научни
сред природата през пролетта на 2022 година. Предвидена е и изследвания, а защо не и да
еднодневна екскурзия до водопада Бовска Скакля с ботаника направи свой личен пробив.
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Едни от най-интересните проекти в областта на гражданската него могат да допринесат за
идентифицирането на протеини,
наука, в които всеки може да вземе участие са:
които са от ключово значение
за откриването на лекарство за
Planet Hunters
вируса.
Това е инициатива за откриване на планети извън Слънчевата
система (екзопланети), която е създадена преди десет години. Тя
представлява отворена общност от астрономи под ръководството
на Университета Йейл. Участниците в нея анализират данни от
мощните орбитални телескопи на Американската космическа
агенция NASA - Kepler и Transiting Exoplanet Survey Satellite.

Eyewire
е друг интересен citizen science проект, с помощта на който, докато
играят забавна игра, участниците участват в картографирането
на невроните в човешкия мозък. В платформата вече участват
стотици хиляди играчи, с чиято помощ се развива новата наука –
конектомиката.

Foldit

е друг граждански проект, насочен към една от най-актуалните
теми напоследък – пандемията от COVID-19. Участниците в

Flutracking
е първият по рода си онлайн
проект
за
проследяване
движението на грипните вируси
в Австралия и Нова Зеландия
чрез споделяне на информация
от голям брой потребители.
Той може да помогне на
медицинските институции да
разберат по-добре начина,
по който тази заразна болест
се разпространява по света.
Резултатите могат да се
използват и за овладяването
на новия коронавирус, владеещ
света през последните две
години.

ТЕХНОЛОГИИ
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АНАТОМИЯ НА ЛАПТОПА
Как функционира и какво съдържа
вашият преносим компютър
Павлин Луканов

Много

производителност спрямо топ голяма издръжливост с един
предложенията при настолните заряд.
модели.
Процесорът
отговаря
за
В следващите редове ще обработката на данни и от него
ви запознаем с основните до голяма степен зависи колко
елементи,
отговорни
за мощен/бърз ще е компютърът
функционирането на един ви. Освен това има зависимост
между неговата мощност и
преносим компютър.
консумацията на енергия. Помощните чипове изразходват
Дъно, централен и
повече енергия и съответно
графичен процесори
издръжливостта на батерията е
За разлика от традиционните
настолни компютри, които са В основата на всеки един лаптоп по-ниска.
обемисти и включват кутия, е дънната платка, на която са
отделен монитор и периферни разположени почти всички, AMD и Intel имат богато
от
чипове,
устройства,
лаптопите необходими за работата му, разнообразие
нискоенергийни
интегрират всичко това в един чипове. Това включва централен включващи
които
са
пакет. Разбира се това е за процесор, който в повечето предложения,
сметка на много по-ограничени случаи е от AMD (Ryzen) или подходящи за ненатоварващи
възможности за подмяна на Intel (Core), но напоследък има задачи, постигайки по-голяма
компоненти и подобрения, и устройства с чипове от Qual- издръжливост на батерията.
както и сравнително по-малка comm, които предлагат по- По-мощните чипове, които
от нас разчитат
на преносим компютър в
ежедневието си. Независимо
дали става дума за работа,
обучение или забавление, тези
машини са от ключово значение,
ако искате да сте ефективни.
Освен това те са портативни
и можете да ги вземете почти
навсякъде със себе си, а това е
наистина полезно.

ТЕХНОЛОГИИ
		
са предвидени за гейминг и
професионални приложения,
са с по-висока енергийна
консумация и така не можете
да разчитате на значителна
издръжливост на батерията.
В много от случаите в процесора
има вграден и графичен
ускорител, който отговаря за
графичната обработка. Той е
много важен при задачи като
гейминг, визуализиране на
определени типове съдържание,
обработка на снимки и видео
и т.н. Разбира се вградените
графични ускорители не са
особено мощни.
За по-висока производителност
се разчита на отделен графичен
чип, който също се намира на
дънната платка. Тук основните
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предложения са от AMD (RadeКомуникационни
on) и NVIDIA (GeForce), като те
възможности
идват и с отделна памет, която
На дъното са разположени
използват за работа.
и други критични елементи,
като комуникационен модул за
Охлаждане
Wi-Fi и Bluetooth свързаност,
както и 4G/5G модеми в
Централният
процесор
и някои модели. Освен това
графичният чип са и основните има множество контролери
източници на топлина, която ако и конектори за останалите
не бъде адресирана адекватно, елементи, включително за
води до забавяне на работата. страничните портове като USB,
жак за слушалки и портове за
свързване на външни екрани.
За
целта
се
използват
разнообразни
охладителни
Памет
системи, те най-често се състоят
от един или два вентилатора и На дъното са разположени
топлинни тръби, които отвеждат още оперативна памет (RAM) и
топлината от чиповете извън памет за файлове, които често
са най-лесната възможност
корпуса на лаптопа.

ТЕХНОЛОГИИ
		

за подобрение на системата.
Оперативната памет се използва
за краткосрочно съхранение на
данни, които са необходими за
моментното функциониране на
приложенията и операционната
система. В нея има информация,
която се използва активно от
устройството.
Паметта за файлове е място, в
което се съхранява информация,
която не се използва постоянно
и непосредствено. Тук влизат
снимки, клипове, данни на
приложения и т.н. Сторидж
паметта може да е под формата
на HDD (Hard Disk Drive),
SSD (Solid State Drive) или
комбинация от двете.
При твърдите дискове (HDD)
се разчита на движещи се
плочи,
които
съхраняват
информацията, като тук е
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възможно
постигането
на значителна част от вътрешния
по-висок капацитет, дори обем на преносимия компютър.
до няколко терабайта, при От нейния капацитет, но и
сравнително ниски цени.
от останалите компоненти,
зависи колко може да издържи
SSD
устройствата
нямат устройството ви с един заряд.
подвижни части, но са по- Традиционно
можете
да
скъпи и с по-нисък капацитет. разчитате на до няколко часа,
Те обаче предлагат много по- но има модели, които предлагат
високи скорости на трансфер, и целодневна издръжливост.
по-ниска
консумация
на Капацитетът на батерията се
енергия и не се повреждат
обозначава като ват-часове
при удари. Тук капацитетът в
(Wh).
повечето случаи е 128GB, 256GB
или 512GB. SSD устройствата се
Захранването при лаптопите е
делят на няколко основни типа,
външно и обикновено е доста
SATA, mSATA и M.2/PCIe-NVMe, в
зависимост основно от типа на компактно. То е под формата
на правоъгълен модул, който
свързване.
се свързва чрез кабел към
компютъра и електрическата
Батерия
мрежа. Типично мощността на
Друг основен елемент в адаптера е 45W или 65W, като
главната
конструкция
на някои модели поддържат и
лаптопа е батерията. Тя заема технология за бързо зареждане.
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Дисплей
Централна роля във всеки
един лаптоп заема екранът.
Използват се основно два типа
дисплеи, LED LCD от Light Emitting Diode и OLED от Organic Light
Emitting Diode, като вторите са
запазени само за най-високия
клас. Основната разлика е, че
първите използва подсветка
за осветяване на пикселите,
а при OLED самите пиксели
възпроизвеждат светлина. При
OLED панелите е възможно
управлението на светлината за
всеки отделен пиксел.
Предимствата са в постигане
на по-висока яркост, по-широк
динамичен обхват, по-ниска
консумация на енергия и подобро цветово покритие. Други
характеристики, които са от
значение са разделителната
способност на екрана, която
достига до 4K, както и честотата
на
опресняване.
Първият
показател е за това колко
пиксела има по хоризонталата
и вертикалата.
Най-разпространените
предложения са с резолюция
1366 х 768 пиксела, а след това
идва Full HD (1920 x 1080), 1440p
и т.н. Разбира се при лаптопите
от голямо значение е и размерът
на екрана, който варира от с
предложения най-често от 13
инча по диагонал до 17 инча.

постигането на по-гладки
ефекти основно игри. В ниския
клас се използва 60 херца (Hz),
а във високия тези стойности
достигат и надминават 144
херца.

Включена периферия
Периферните устройства, които
ни трябват за оптимална работа
традиционно са клавиатурата и
мишката. В случая клавиатурата
е достъпна към основния
корпус и се свързва чрез
лентов кабел към дъното. В
зависимост от лаптопа може да
има по-компактни клавиатури и
такива с допълнителен цифров
блок. Към нея може да има и
система за подсветка, която е
особено полезна ако пишете на
тъмно. Има дори решения с RGB
ефекти, които обикновено са
запазени за гейминг моделите.
Непосредствено
под
клавиатурата има и тъчпад,
който замества, макар и лично
за мен не особено успешно,
мишката. Той представлява
сензорна зона, която отчита
движения с плъзгане и
кликвания. В повечето случаи
има и два бутона, ляв и десен.
Винаги обаче можете да
свържете и външна мишка, било
то жично или безжично.

Аудио

по качество според модела.
Разбира се ако искате да
разполагате с по-мощен звук ще
е добре да заложите на външна
система или слушалки.
Преносимите
компютри
включват и уеб камера, която
е полезна за конферентни
разговори
или
онлайн
обучение. В повечето случаи
обаче резолюцията е ниска и
не можете да разчитате на кой
знае колко високо качество.
Редица модели от среден и повисок клас имат и вграден четец
на отпечатъци, който можете да
използвате за сигурно вписване
в компютъра си.

Софтуер
Завършваме със софтуера, който
е неразделна част от лаптопите,
но и останалите ни хардуерни
джаджи. Той прави възможно
използването на хардуера,
като от най-голямо значение
е операционната система. В
момента има две най-широко
разпространени
платформи,
Windows на Microsoft и MacOS на Apple. Освен тях има и
други предложения като Linux
с различни дистрибуции, която
е с отворен код, и ChromeOS от
Google, която е насочена към
по-базови компютри и основно
за образователни цели.

Операционната система ни дава
Лаптопите разполагат още и софтуерната основа, в която
Честотата на опресняване с вградени високоговорители могат да се стартират други
от друга страна е важна за и микрофони, които варират програми, включително и игри.

24

		
ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ
Космическият
телескоп Джеймс Уеб
засне галактики и
звезди
НАСА съобщи, че са направени успешни тестове на
работата на механизма за точно фокусиране на 18те сегмента на главното огледало на космическия
телескоп Джеймс Уеб чрез неговото насочване към
точно определена звезда. Но оптиката на устройството
се оказа толкова мощна и възможностите на научния
инструмент NIRCam дотолкова чувствителни, че
заедно с въпросната звезда телескопът засне на
заден план редица галактики и звезди.
Специалистите на НАСА добавиха, че на сегашния
етап вече е осъществено регулирането на всеки
сегмент на главното огледало и сега то вече може
да се фокусира с голяма точност. Настройването
и калибрирането е направено с помощта на
инфрачервения сензор на научния инструмент NIRCam.

Удължава се срокът
за кандидатстване в
космическия лагер
Space Camp Turkey
Срокът за кандидатстване по престижната
международна програма за ученици Space Camp
Turkey се удължава до 20 март 2022 година. Това
съобщава Център за творческо обучение, който вече
13 години е Координатор на програмата за цяла
България. Новата крайна дата ще даде възможност
на още повече ученици да изпратят своите есета
за участие в конкурса и да се състезават за
допълнителни стипендии, благодарение на нови
спонсори сред Общините и партньорски училища.
В инициативата вече се включиха няколко български
общини, сред които Русе, Силистра, Козлодуй и
Казанлък. Те ще предоставят на избрани ученици
стипендии за участие в лагера по модел на
Американската космическа агенция NASA. От своя
страна, Център за творческо обучение ще ...

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

NASA изстрелва
две ракети през
Северното сияние
На 23 март NASA планира да изпрати две ракети над
сто мили над Земята. Всяка от тях е планирана така,
че да премине през Северното сияние (aurora borealis).
За този светлинен феномен вече се знае много, но все
пак има и някои неясноти. Учените не са сигурни как
сиянието си взаимодейства с неутралната атмосфера
на Земята.

Вижте още: PixelMedia.bg

Formula E ще
представи своя
болид Gen3 на 28
април в Монако
Formula E и Международната автомобилна федерация
(FIA) ще представят своя нов електромобил Gen3 на
специално събитие в Монако, което ще се проведе на
28 април. Двете организации обявиха, че феновете
ще могат да гледат дебюта на болида на техните
дигитални канали.
Отборите от Формула Е ще започнат да използват
Gen3 в началото на сезон 2022-2023 година. Очаква
се тестовете на електромобила да започнат тази
пролет.

Именно с тази цел се предприема новата мисия на
NASA, която е под наименованието Ion-Neutral Coupling. Планетата ми има множество атмосферни Както Tech.Offnews.bg вече информира, FIA за първи
път сподели подробности за новия Gen3 в края на
слоеве, като ние живеем в най-ниския от тях.
миналата година. Тогава организацията разкри, че
Тук има елементи като кислород и азот, които са той ще включва двигател, способен да генерира
балансирани. Те придържат електроните стабилно в 350 kW мощност (около 470 спирачни конски сили) и
максимална скорост от 200 мили в час.
атомна орбита.
Вижте още: Tech.OFFNews.bg
			
Вижте още: Tech.OFFNews.bg

25

		
ТЕХНОЛОГИЧНИ
НОВИНИ
Гравитационните
вълни ще се
регистрират чрез
Луната

Изкуствен интелект
ще реставрира
древногръцки
текстове

Чрез измерване на малките промени в разстоянието
между Земята и Луната е възможна регистрацията
на гравитационни вълни в диапазони, които са
съвсем недостъпни за наземните гравитационни
обсерватории.

Лабораторията DeepMind на Google вече обучи
един от своите изкуствени интелекти да управлява
процесите в термоядрените реактори, а друг ИИ
да програмира не по-зле от кодер от средно ниво.
Сега същият екип реши да започне да работи в
друга сфера – да използва алгоритми с елементи на
Сега съществуващите детектори на гравитационни изкуствен интелект в археологията. Този невронна
вълни работят в точно определен тесен диапазон от мрежа може да реставрира древните текстове с
честоти. Това не дава възможност за регистриране много висока степен на точност.
на всички видове гравитационни вълни. Един нов
диапазон може да бъде обхванат с помощта на Новият софтуерен инструмент на DeepMind дава
гравитационна обсерватория от съвсем нов тип, в възможност не само да бъдат възстановени
която за своеобразен детектор се използва орбитата изгубените части на древните текстове, но и да бъде
на Луната, като в този случай гравитационните определен техния произход, както и приблизителната
вълни се регистрират чрез следене на колебанията в дата на тяхното написване. За постигането на тази
разстоянието до естествения спътник на Земята.
цел компанията е работила съвместно с историци и
учени от Италия, Франция и Гърция...
Вижте още: Tech.OFFNews.bg
Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Русия забрани
достъпа до
Instagram

Стадионът на
Барселона вече ще
се нарича Spotify
Камп Ноу

Русия реализира заканата си за забраната на In- Стадионът на Барселона Камп Ноу вече ще носи
stagram. Washington Post съобщава, че страната е името Spotify Камп Ноу. Промяната е част от новия
мегаспонсорски договор между каталунците и
спряла достъпа до услугата на 14 март.
шведската компания Spotify.
По този начин около 60 милиона потребители
в страната не могат да използват Instagram. Ратифицирането на сделката трябва да се осъществи
Регулационният орган Roskomnadzor е издал заповед на 3 април, когато ще се проведе извънредно
за забраната в отговор на политиката на Meta да събрание на акционерите в Барса. Съобщава се, че
позволи на потребителите от Украйна да призовават тя ще е на стойност 310 млн. щ. долара.
за смъртта на руския президент.
От следващия сезон стрийнинг компанията ще бъде
В последствие се появи информация, че Meta е официален спонсор на петкратните европейски
променила решението си. Засега не е ясно дали шампиони. Името на Spotify също ще се появи на
руските потребители могат да получат достъп фланелките както на мъжкия, така и на женския отбор
до Instagram през VPN. Поне някои не са имали през следващите четири сезона, започвайки от сезон
такава възможност. Редица по-големи създатели на 2022/23. С това спонсорство стрийминг компанията се
стреми да обедини “световете на музиката и футбола
съдържание призоваха последователите си..
заедно”.
Вижте още: Tech.OFFNews.bg
Вижте още: Tech.OFFNews.bg 			
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Българските граждански инициативи, които подадоха
ръка на украинците, търсещи закрила от войната
Мария Иванова

Четири

седмици след
началото на войната в Украйна
броят на бежанците у нас се
увеличава непрекъснато и вече
около 50 хиляди украинци са
взели решение да останат на
територията на страната ни. На
този фон за кратък период от
време в различни краища на
България възникнаха десетки
граждански инициативи за
оказване на хуманитарна и
логистична помощ.

Сдружението на украинските организации в България (СУОБ)

„Мати Украйна",
което представлява украинската диаспора в България, също обяви
дарителска кампания в помощ на хората, пострадали от войната в
Украйна. Благодарение на нея лекарства от първа необходимост
и пратки с хуманитарна помощ са доставяни до горещи точки в
страната.

Фондация „За Доброто”

заедно с асоциация „Отворени врати за Украйна”, изгради детски
център в предоставено от SoftUni Digital пространство в София.
В следващите редове ще В него вече се предлага целодневна грижа за пристигнали от
се спрем на малка част от Украйна деца и координация на хуманитарна, доболнична и
организациите,
протегнали болнична помощ за нуждаещи се.
ръка на бягащите от войната,
предимно жени и деца. Защото
Център на бесарабските българи в България
вярваме, че примерът им трябва
да бъде видян и последван от е сред първите неправителствени организации, които започнаха
все повече наши сънародници. да събират дрехи, лекарства и консумативи за нуждаещи се в
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Фондация „Нашите
недоносени деца”

организира пункт за събиране
на дарения за семействата
от Украйна, които пристигат в
страната ни. Организацията
отвори вратите си за всеки,
който иска да дари детски
дрехи, обувки, играчки, завивки,
Украйна. Едновременно с това екипът ѝ застана на първа линия в
хигиенни материали и др.
подкрепата на пристигащите от страната бежанци.

Национална мрежа за децата
също стартира своя кампания в помощ на децата в Украйна.
Организацията отвори специална дарителска сметка, средствата
от която се предоставят на две украински организации
“Партньорство за всяко дете” и Женски консорциум на Украйна. Те,
от своя страна, ги използват според конкретните нужди на децата
в Украйна.

“Образование без раници”

SOS Детски селища
България
отварят вратите на селищата си
в Дрен и Трявна за децата на
Украйна и техните семейства.
Българската организация е в
контакт със SOS организациите
в засегнатите страни, както
и с множество български
институции.

протяга ръка на бягащите от войната украински деца и семейства,
Фондация Конкордия
както и на всички доброволци и учители в България, които ще
помагат за продължаване на образователния им процес. За целта
България
доброволците ѝ събраха и ще обновяват периодично информация
за свободни обучителни онлайн ресурси, които да подпомогнат приема бежанци от Украйна,
децата да продължат да учат и да усещат радостта от знанието, потърсили подкрепа и защита
въпреки че са далеч от своите училища, съученици и учители.
в България. Те получават
напълно безвъзмездно подслон,
храна,
административно
Фондация „Кукуряк" от Стара Загора
съдействие, емоционална и
организира образователна и спортна занималня за деца на психологическа подкрепа и
семейства бежанци от Украйна, настанени в града. Центърът всичко, което им е необходимо
предлага интересни занимания, дейности на открито и за спокойния им престой. Във
туристически събития за деца от предучилищна възраст до връзка с това фондацията
организира кампания Дарете
четвърти клас, включително.
сега за бежанците от Украйна!
в Platformata.bg, чиято цел е да
Фондация „Кожа-платформа за психично здраве"
събере 10 000 лева.
започна безплатно психологическо консултиране онлайн на хора
в Украйна и търсещи убежище в България украински граждани.
Нейните психолози дават консултации на български и английски
език с украински и руски преводач, както и изцяло на английски
език.

Още български граждански
инициативи,
подкрепящи
бежанците от Украйна, можете
да видите тук.
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Феноменът споделено финансиране
През последните години crowdfunding сайтове като
Kickstarter и IndieGoGo позволиха появата на иновативни нови продукти,
подкрепата на значими каузи, но също и на откровени глупости
Мария Иванова

През

2019 година екип от ентусиасти
решава да създаде иновативен 3D принтер,
който да направи триизмерния печат достъпен
за повече хора. Проблемът е, че не разполагат с
достатъчно средства за реализиране на проекта.
Броени месеци по-късно обаче те вече са събрали
впечатляващите 7.8 млн. щ. долара, които са им
предоставени от над 7300 души, намиращи се в
различни точки на света.

Какво може да се финансира?

Това е бързо развиващ се интернет сегмент,
включващ сайтове като Kickstarter, IndieGoGo,
Patreon, GoFundMe и много други. Те позволяват
финансирането на даден проект чрез споделено
събиране на средства от голям брой хора. По този
начин много от дарителите могат да участват
дори и с изключително малки суми - от порядъка
на 1, 10, 20, 50 щ. долара.

По този начин всъщност са се появи легендарни
технологични джаджи като умните часовници
Pebble, шлемовете за виртуална реалност Oculus,
закупени по-късно от Facebook, както и игровите
конзоли Ouya.

Най-често проектите са в три основни
направления.
Културни,
което
включва
споделеното финансиране на нови музикални
албуми, книги, изложби, театрални постановки.
Социални, при които се набират средства за
всевъзможни каузи - от създаване на училища
в третия свят, през опазване на природни
забележителности, до подкрепа за хора в
Всичко това се оказва възможно, благодарение неравностойно положение. И предприемачески,
на сайта Kickstarter, в който е публикувана при които екипът, набиращ средства, най-често
се опитва да пусне нов продукт и чрез crowdкампания за проекта. Добре дошли в
funding кампанията на практика организира
неговата предварителна поръчка, преди още да
света на споделеното финансиране
е създаден.
(crowdfunding).

Извън горните три групи проекти обаче чрез
споделено финансиране са набирани пари на
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практика за всичко, включително и откровени
глупости. Такива са например кампаниите
за финансиране и изграждането на “звезда
на смъртта” - известната бойна станция от
Междузвездни войни, както и за създаване на поефективни водни бомбички. Популярен пример в
това отношение е кампанията за финансиране на
най-обикновена картофена салата, която преди
години успя да набере цели 50 хил. щ. долара.
Пари се събират обаче и за много сериозни неща
като забременяване ин витро на млада двойка,
която не разполага с необходимите средства.
Концепцията за споделено финансиране не е
нова. За първи случай се смята моментът, в който
Париж подарява статуята на свободата на Ню
Йорк. Тъй като липсва основа, на която да бъде
поставена, жителите на града се активизират,
пускайки обяви във вестника за това. Не след
дълго необходимите средства за създаването
на необходимия фундамент са събрани. През
годините този подход се използва често от
писатели и музиканти. Напоследък обаче
набирането на средства по този начин получи
сериозно развитие, благодарение на навлизането
на дигиталните технологии, което улесни
процеса. Към момента в интернет има милиони
такива кампании, чрез които се разпределят
средства на стойност милиарди долари.

Интернет платформите, чрез които в повечето
случаи се осъществява то, предоставят достъп до
множество нови инвеститори. Често това са хора
без достатъчно средства, за които единственият
начин да участват в процеса, е споделяйки
инвестицията с огромен брой други потребители.
Освен това набирането на средства по този начин
създава условия за допълнително повишаване
на популярността на продуктите и услугите. В
добавка, потребителите дават своята оценка за
проекта в реално време, което е много ценно за
неговите създатели.

Видове споделено финансиране
Съществуват няколко основни типа споделено
финансиране. При първия от тях потребителите
финансират избраното от тях начинание, срещу
което получават определена стока или услуга.
Това на практика е своеобразно закупуване на
продукта при промоционални условия, още преди
той да е създаден. Друг вариант е споделеното
инвестиране, при което инвеститорите получават
част от собствеността върху даден стартиращ
проект, отново заплащайки много малка сума.

Съществуват и много други подварианти, но
общото между всички тях е, че улесняват процеса
и либерализират достъпа до финансиране,
Какви са ползите
подкрепяйки важни каузи или начинаещи
Ползите
от
споделеното
финансиране предприемачи, които не разполагат със средства
надхвърлят чистото набиране на капитал. за създаване на своите продукти.

		

Абонирайте се безплатно
за вестник Uchi.bg

Eлектронно издание за
образование, наука и
познание
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Владимир Карамазов - първи гост-лектор
в Е-Академията на издателство Клет
Е-Академията

Владимир Карамазов завършва НАТФИЗ "Кръстьо
Сарафов" в класа на проф. Надежда Сейкова и
веднага след дипломирането си е поканен да
се присъедини към трупата на Народен театър
„Иван Вазов“. През годините се превъплъщава
в множество роли на театралната сцена. Освен
в театъра, той участва и в хитови телевизионни
продукции, сериали и филми. От 2019 г. активно
се занимава и с фотография, в тази сфера
Участниците имаха възможност да се насладят също жъне сериозни успехи, отличени с много
на интересни истории от живота на актьора, както престижни международни награди.
и да се докоснат до неговата гледната точка за
живота и света и колко е важно непрестанно да В рамките на инициативата Е-Академия
търсим и правим това, което ни харесва. В края издателство Клет България среща българските
на срещата всеки ще може да зададе своите учители с популярни личности, пожънали успех
въпроси. Всички желаещи могат да заявят и от които има какво да се научи. В предишните
издания участваха Георги Тошев, Десислава
участие тук.
Стоянова, Мадлен Алгафари, Георги Бърдаров
„С радост продължаваме нашата инициативата и други. По този начин издателството цели
Е-Академия и за нас е удоволствие, че точно да подкрепи своите клиенти и партньори в
срещата с Владимир Карамазов поставя начало личностното им усъвършенстване и развитие.
на тазгодишното издание. Сигурни сме, че
предстои една много полезна и интересна среща. Скоро ще станат ясни и имената на предстоящите
Всички издания досега провокираха значителен гост-лектори, които ще се включат в тазгодишното
интерес у българските учители и очакваме издание на Е-Академия.
предстоящите срещи да бъдат също толкова
вълнуващи и увлекателни за тях“ - коментира Издателство Клет България е водещо
Доротея Дарданова, маркетинг мениджър на образователно издателство у нас, част от
голямата европейска издателска група Klett.
издателство Клет България.
на издателство Клет
стартира с поредица от вълнуващи срещи през
2022 година. Началото постави харизматичният
актьор, фотограф и продуцент Владимир
Карамазов. Той беше гост-лектор на първата
среща от инициативата на тема "Изкуството –
извор на вдъхновение и стимул за развитие",
която се проведе на 29 март.
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Нов аудио подкаст представя големите образци на
българската литература и история
Мария Иванова

Подкастите

са една от най-бързо
развиващите се медийни форми напоследък. А
съвсем отскоро в България вече имаме подкаст
на тема литература и история. Той се нарича
„Гласът на нашите корени“ и в него под формата
на радиотеатър слушателите могат да се срещнат
с големите образци на българската литература и
история: Йордан Йовков, Иван Вазов, Гео Милев,
Леда Милева, Софроний Врачански, Алеко
Константинов, Евлоги и Христо Георгиеви, Стефан
Стамболов и др.

За основа на всеки епизод служи един от
спектаклите на театрална лаборатория Алма
Алтер. Текстовете се изпълняват от актьори от
Алма Алтер под режисурата на Николай Георгиев.

„Гласът на нашите корени“ включва и
дискусия
с актьорите и режисьора на спектаклите. Тя
може да бъде чута преди всеки от епизодите
и предоставя интересни гледни точки за
персонажите, пречупени през призмата на
нашето съвремие. “Вярваме, че във времена
на пандемия, това е един от начините бързо,
безопасно и актуално да достигаме до своите
публики” - посочват от екипа, осъществяващ
начинанието.

Освен, че поднася по артистичен, приятен и
интригуващ начин известни литературни текстове,
включени в учебната програма в училище, те са
преплетени песни, събирани от екипа по време
на техни етнографски експедиции. По този
начин създателите на подкаста се стремят да
Първият епизод на подкаст канала е посветен на
представят съдържанието в неговата цялост.
най-красивата жена в българската литература -
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„Албена“ по Йордан Йовков.
Той представя пред слушателите завладяващ
разказ за нравствената красота, непреходните
ценности и чистата любов. Епизодът съдържа и
стойностни разсъждения за писателя - познавач
не само на българските обичаи, нрави и живот, но
и на вечните общочовешки ценности и неговата
творба.
Вторият епизод на подкаста е посветен на

Новелата "Последна радост".
Той ни потапя в света на българското село,
на войната, на цветята, на хората и тяхната
душевност. Как е засегната темата за войната в
тази творба на Йовков и как тя прави релации
с реалния свят - можете да чуете в началото на
подкаста, когато актьорите разкриват своите
мисли за творбата.
Екипът на „Гласът на нашите корени“ планира
да пуска по един епизод всеки месец като през
следващите месеци предстоят:
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- “За бащата и за братята”, за живота и идеалите
на братята Христо и Евлоги Георгиеви
- “Часът на моето убийство”, за живота и делото на
Стефан Стамболов по романа на Христо Даскалов
- “Дядо Йоцо гледа” по Иван Вазов
- “По-добре да бъдеш недоволен човек отколкото
доволна свиня” по Алеко Константинов
- “Септември” по Гео Милев
- “Що е отечество” по текстове на Гео Милев
- “Гаврошовци и котета разбойници” по текстове
за деца на Гео и Леда Милеви
- “Майсторът и Маргарита” по романа на Михаил
Булгаков
- “Мъртвият Дом” по едноименния роман на Ф. М.
Достоевски Записки от мъртвия дом.
Всеки епизод включва и кратък разговор с
неговите създатели, които извеждат основните
послания на текста и мостовете му с днешната
действителност.

Подкастът „Гласът на нашите корени“ се
- “Житие и страдания грешнаго Софрония” осъществява с финансовата подкрепа на
по автобиографичния разказ на българския Европейски корпус за солидарност и съдействието
на Национален фонд „Култура“.
духовник и будител Софроний Врачански
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Фестивал на светлините превръща
София в галерия под открито небе
Първото

издание на Фестивала на светлините LUNAR
ще се проведе в София, между 6 и 9 май 2022 година. Събитието
ще превърне централната част на столицата в огромна галерия
под открито небе, в която високотехнологичното си изкуство ще
представят български и международни артисти. Организатор и
основен артистичен колектив зад проекта е българското студио
за визуални ефекти MP-STUDIO, в партньорство с един от найизвестните светлинни фестивали в света Festival of Lights International Productions GmbH. Събитието ще се проведе с подкрепата
на Европейския парламент в България и представителството
на Европейската комисия в България и под патронажа на
председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев и ще
бъде със свободен достъп за всички жители и гости на града.

В рамките на пешеходна
разходка в централната част
на столицата, публиката ще
има възможност да види
добре познатия град в нова
светлина. Чрез 3D мапинг
спектакли, светлинни проекции
и скулптури, фестивалът LUNAR
ще разкаже истории, провокира
въображението, изненада и
привлече вниманието към
новите тенденции в сферата
на дигиталното изкуство. Едни
от най-емблематичните сгради,
паркове и площади в столицата
ще „оживеят“, благодарение
на пъстроцветни светлинни
творби, които ще озарят
столицата в рамките на четири
вечери.
“Реализирането на Фестивала
на светлините LUNAR е сбъдната
мечта за нашия екип. Вярваме,
че той ще ни помогне да срещнем
българската публика с този
вид творби, а същевременно
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с това – да позиционираме
България на международната
карта на светлинното изкуство.
Надяваме се, че с подкрепата
на нашите съмишленици ще
успеем да превърнем този
формат в традиционен, а от
днешна гледна точка – да
вдъхнем надежда и да отправим
посланието, че предстоят подобри времена – послание,
от което всички ние имаме
нужда” - сподели Марин Петков,
основател на MP-STUDIO и арт
директор на Festival of Lights
International Productions GmbH.
Чрез творбите си LUNAR цели
да разкаже истории, но и да
отправи важни послания към
своите посетители. Едно от
тях ще бъде свързано с мира,
обединението, солидарността
и пътя към устойчивост – теми,
които ще бъдат претворени в
3D мапинг за отбелязването на
Деня на Европа, с подкрепата
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на бюрото на Европейския парламент и представителството на
Европейската комисия в България.
Артистите на фестивала ще се обединят, за да насочат
погледа на публиката към вдъхването на надежда за нов
живот, чрез повишаване на информираността за донорството и
трансплантациите в България, благодарение на усилията в тази
насока на фармацевтичната компания Astellas.
За да могат младежите в България да получат нови знания в
сферата на съвременните аудио-визуални изкуства, по време на
фестивала ще бъдат организирани безплатни обучения за млади
таланти. Техен домакин ще бъде хотел Hyatt Regency Sofia, а
записването ще бъде отворено в рамките на следващите седмици.
Български артисти ще имат възможност да създадат свои
творби за една от най-мащабните фасади в столицата – тази на
Националния дворец на културата. Те ще могат да се включат
в конкурс, реализиран от eMAG, като победителите ще могат да
видят произведенията си на емблематичната фасада. Детайли за
него ще бъдат обявени скоро.
Повече информация и всички актуални новини за LUNAR можете
да намерите на www.lunarlights.eu и на страниците на фестивала
в социалните мрежи: https://www.facebook.com/Lunarlightsfestival
и https://www.instagram.com/lunarlights.eu/.
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ИСТОРИЯ НА АСТРОНОМИЯТА
Марлена Пенчева

Човешкото

любопитство и жаждата
за знания са движещата сила на най-старата
наука – астрономията. Още първите разумни
обитатели на планетата са наблюдавали небето
и са опитвали да разберат загадките на Космоса.
За ранните цивилизации астрономията е била
смесица от наблюдение на небесните тела и
религия.

Праисторическа астрономия
Смята се, че някои мегалитни съоръжения
като Стоунхендж и дори скални рисунки
от първобитните хора са с астрономически
характер. Най-ранното споменаване на имена на
небесни тела е в религиозен текст за пирамидите,
датиран към 15-13 век пр.н.е. Смята се, че първите
астрономи са били жреци и са приемали небесните
събития като проявления на божественото, а
предсказването на небесни явления им е давало
власт и респект в обществото. Това е връзката на
ранната астрономия с това, което днес наричаме
астрология.

Основите
на
съвременната
астрономия
са поставени в Месопотамия, където са
документирани първите записи за астрономически
наблюдения около 1000 г. пр.н.е. Древните учени
са имали знания за небесните тела и движението
им, но без да имат представа колко далеч са те.
Египет
Астрономията в древен Египет играе важна
роля в техните религиозни ритуали, а много
от божествата са били небесни тела. Точната
ориентация на египетските пирамиди показва
умение за наблюдение на небето, постигнато
още през 3-то хилядолетие пр.н.е. Египтяните са
първите, които заменят лунния календар с такъв,
базиран на слънчевата година с 365 дни.

Азия и ислямският свят
Астрономията бележи значителни постижения в
Китай, където още през 12 век пр.н.е. се правят
първите обсерватории. Китайските астрономи
описват всички необичайни явления - първият
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запис за слънчево затъмнение е от 1328 г. пр.н.е.,
а за появяване на комета е от 631 г. пр.н.е.

Европейски Ренесанс

През 150 г. в гръцката колония Александрия
математикът Птолемей създава един от найвлиятелните научни трактати за геоцентричния
модел на Вселената, поставящ Земята в центъра
на Слънчевата система. Въпреки че е напълно
погрешна, тази система остава валидна повече
от 1200 години след възникването си.

Джордано Бруно

Откритията от други култури възраждат
Ислямските учени поставят акцент върху астрономията в ренесансова Европа и довеждат
наблюдателната астрономия. В обсерваториите до шокиращата за времето си теория, че Земята
в
мюсюлманския
свят
са
създадени не е център на Вселената.
подробни звездни каталози, благодарение на
проектираните астрономически инструменти за
Николай Коперник
измерване на ъгли в небето.
През 16-ти век полският астроном Коперник
Гърция
предлага хелиоцентричен модел, според който
Земята и другите планети обикалят около
Древните гърци развиват астрономията до Слънцето в една и съща посока, а Луната
изключително ниво. Древногръцко устройство за обикаля около Земята. Моделът не е напълно
изчисляване на движението на Слънцето, Луната правилен, но променя начина, по който учените
и планетите от около 100 г. пр.н.е. се приема за гледат на Слънчевата система. Необходим е един
първия в света аналогов компютър. То става век, преди идеята да се приеме от обществото,
известно с миниатюрните си части, сравними с защото според Църквата човечеството и Земята
часовник, произведен през 18-ти век.
винаги трябва да се считат за център на всичко.

Италианският монах Джордано Бруно първи
въвежда идеята за безкрайност на Вселената.
Неговите теории определят Слънцето като една
от многото свободно движещи се звезди, с
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което става предшественик на съвременната
космология. Той вижда в звездите далечни
слънца и съответно - безброй светове с възможен
живот. Според теолозите Бруно не е бил атеист,
но считал, че религията има много недостатъци,
които пречат на науката. През 1600 г. астрономът
е изгорен на клада, след като е обявен за еретик
от Светата инквизиция.

Галилео Галилей
Италианският физик е един от първите астрономи,
използвали телескоп за наблюдение на звездите.
Той допринася много за отхвърлянето на сляпото
приемане на авторитети като Църквата и за
разграничаването на науката от религията.

Алберт Айнщайн

Съвременна астрономия
Днес астрономите изучават небесните обекти
с огромни телескопи както на земята, така и в
космоса. Тези уреди изследват много далечни
обекти не само чрез видимата светлина, но и в
целия електромагнитен спектър, включително
инфрачервената светлина, радиовълните и
рентгеновите лъчи. Всички небесни тела могат да
се наблюдават с помощта на оптични телескопи,
които усилват изображението чрез събиране
на светлинни вълни. Но звездите могат да се
изучават и с радиотелескопи - не само приемащи,
но и излъчващи радиовълни, които помагат при
някои трудни за наблюдение небесни обекти.
Един от най-мащабните и скъпи астрономически
проекти се реализира в Чили и струва около 1
милиард евро. ELT (Екстремно голям телескоп)
е нова астрономическа обсерватория в процес
на изграждане и се планира да бъде найголемият оптичен телескоп в света. Както
писахме в бр.3 на вестника, ELT има за цел да
разшири астрофизичните познания, като даде
нови възможности за изследвания на планетите,
първите галактики и черните дупки.

В началото на 20-ти век немският физик Алберт
Айнщайн става един от най-известните учени,
след като предлага нови идеи за Вселената. Той
предполага, че законите на физиката са едни
и същи навсякъде, че скоростта на светлината
във вакуум е постоянна, а според теорията му за
относителността Вселената има 3 пространствени
и едно времево измерение. Работата му
оказва огромно влияние върху развитието на Въпреки астрономическите открития, значително
астрономията, която вече се налага като наука, обогатили знанията ни за Космоса, Вселената
все още крие много тайни, които съвременните
тясно свързана с физиката.
астрономи предстои да разгадаят.

Едуин Хъбъл
През 1923 г. Хъбъл променя основно разбиранията
на науката за Вселената, като потвърждава
съществуването и на други галактики отвъд
Млечния път.

Стивън Хокинг

Английският астрофизик Стивън Хокинг е смятан
за един от най-големите научни умове след
Айнщайн, но много от книгите на теоретичния
физик са насочени към широката публика,
защото иска да образова хората за вселената, в
която живеят.
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ХИПОТЕТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Какво са дайсънова сфера и „мозък – матрьошка“, и ще може ли
човечеството някога да изгражда структури, обхващащи изцяло
Слънцето и други звезди?
Александър Александров

Може и да си мислим, че днес човечеството е постигнало

много в областта на космическите изследвания, но вероятно
ако се опитаме да погледнем с окото на страничен наблюдадел,
ще открием, че това съвсем не е така. До момента ние не сме
успели да изпратим човек на нито една друга планета от нашата
звездна система и имаме едва един единствен апарат, който
е напуснал нейните предели. Нямаме обитаеми бази нито на
Луната, нито на Марс, нито някъде другаде извън Земята. А найголямата структура, създадена от нас, която се рее из космоса, е
Международната космическа станция, чиято дължина е едва 108
метра – на практика сравнима със средно голям двор на къща.
Въпреки това редица футуролози, фантасти и учени вече имат
визия как ще се развива човешката цивилизация в космоса и какви
постижения би могла да има тя, ако нещо не прекъсне възхода й в
бъдеще. А сред най-екстравагантните идеи е тази, че след време
ще успеем да изградим истинска

обвивка около Слънцето,
която да го обхваща плътно
от всички страни. Такава
хипотетична
конструкция
дори си има име - дайсънова
сфера, наречена на бележития
физик Фрийман Дайсън, който
популяризира идеята още
през 1960 г. в своята статия
„Търсене на изкуствени звездни
източници на инфрачервено
излъчване“. В нея той спекулира,
че подобна гигантска структура
би била логична следваща
стъпка от развитието на една
космическа цивилизация в
процеса на търсене на нови
енергийни източници. Именно
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гладът за енергия

в такава от втори тип. Днес
човечеството може да не е
достигнало дори първия тип
според скалата на Кардашев,
но то вече е започнало да прави
първи стъпки по усвояване на
енергията от своята звезда. За
да се превърне в

е в основата на тази екстравагантна идея. Според популярната
сред космолозите Скала на Кардашев, съществуват три типа
разумни цивилизации, на база на енергийните източници, които
са усвоили. Или поне биха съществували хипотетично, ако
допуснем, че в космоса има други интелигентни същества освен
нас. Цивилизация от първи тип, според Кардашев, е тази, която е
усвоила всички енергийни ресурси на своята планета – най-вече цивилизация от втори тип
изкопаемите горива, ядрената енергия и тази от термоядрения
обаче, то ще трябва да поеме
синтез. Цивилизация от втори тип би била такава, която е усвоила
контрол над цялата енергия,
генерирана от нея. А каквото
източниците на енергия в цялата звездна система,
и да си говорим, дори и да
вземем всички соларни паркове
в която се намира и най-вече сто процента от енергията на своята на света заедно, те усвояват
звезда. А хипотетична цивилизация от трети тип, според скалата едва
една
незначителна
на Кардашев, би могла да усвои цялата енергия на галактиката, част от цялата енергия,
в която се е зародила. Това включва енергията на всички звезди, разпространявана денонощно
както и на черната дупка, намираща се в центъра на въпросната от Слънцето. Хипотетично ние
галактика.
бихме могли да покрием и
цялата повърхност на Земята
Хипотетичните звездни структури, които разглеждаме в настоящата с фотоволтаични панели, но
статия са свързани именно с превръщането на една цивилизация дори и да направим същото на
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Луната и на Марс, отново ще събираме една миниатюрна част от
съществуващата слънчева енергия – много по-малко от 1% от нея.
За да се усвоят 100% от цялата енергия на една звезда, е
необходимо да бъде създадена колосална по своите размери
космическа структура, която да обгръща светилото плътно от
всички страни. Именно това е ролята на

и „пръстен на Нивен“ - обитаема
структура, под формата на
пръстен, опасващ небесното
светило.

дайсъновата сфера

Това е може би най-любопитната
концепция,
базирана
на
дайсъновата
сфера.
Тя
представлява
гигантски
суперкомпютър,
обгръщащ
дадена звезда и захранващ
се с цялата нейна енергия,
която след това ще използва за
несравнимо мощни изчисления.
Подобна
звездна
машина
би могла да бъде „дом“ на
изкуствен интелект или просто
да захранва с необходимата
информация, изчисления и
други приложения дадена
изключително
напреднала
цивилизация.

- една концепция, която според редица учени може би вече
е реализирана на практика от извънземни цивилизации,
ако допуснем, че такива съществуват. Или би могла да бъде
реализирана от човечеството, ако то продължи да съществува и да
се развива необезпокоявано още много хилядолетия. За сега обаче
дайсънови сфери, доколкото знаем, има само във фантастичните
филми и литература, а реализацията им наистина, е недостижима
за съвременното технологично ниво на цивилизацията ни.
Междувременно научната фантастика доразвива тази концепция,
създавайки няколко близки до нея идеи. Сред тях са „дайсънова
мрежа“ - структура, опасваща с кабели една звезда, но без да я
обгръща напълно, „свят – балон“ - хипотетичен изкуствен хабитат,
който обгръща звездата, а от вътрешната му страна живеят неговите
обитатели, възползвайки се от нейната светлина и топлина, както

„Мозък – матрьошка“
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КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ПРЕГАРЯНЕ
Петя Ралчева

Съвременната динамика на живота, претрупването с
информация от всевъзможни източници, както и по-широкото
навлизане на работата в движение имат своите предимства. Но
все по-често се сблъскваме и с един сериозен негативен ефект
от тях - т.нар. „бърнаут“, познат на български като „изгаряне“ или
„прегаряне“. Едно психическо състояние, което може сериозно да
повлияе на способността ни да работим или учим, или на живота
ни като цяло, но и което не винаги е лесно да бъде забелязано.
Преди да опишем признаците на прегарянето и начините да
идентифицираме проблема обаче нека да започнем с най-важното.

Какво точно е бърнаут (прегаряне)?
Въведено от психолога Хърбърт Фройденбергер през 70-те години
на миналия век, прегарянето описва тежко стресово състояние,
което води до физическо, психическо и емоционално изтощение.
Много по-лошо от обикновената умора, то е предизвикателство за
хората да се справят със стреса и с ежедневните отговорности.

Кой е изложен на опасност
от изгаряне?
Това състояние може да застигне
всеки интензивно работещ или
учещ човек, изложен на високи
нива на стрес. Обикновено
търсим причината в кариерата
и напрежението в работата,
но от бърнаут са застрашени и
хората, които се грижат за деца
или възрастни, които носят
много отговорности, поставени
са в екстремни условия, гонят
срокове, изправени са пред
изпити или други важни
събития.

Какви са признаците на
изгаряне?

Хората, които са в състояние на бърнаут, често усещат, че няма
какво да дадат и биха могли дори да се страхуват да стават от
леглото сутрин. Често те започват да гледат песимистично на Изтощение.
Чувство
на
живота и усещат безнадеждност.
физическо и емоционално
изтощение.
Физическите
Прегарянето няма как да премине от само себе си и ако не се вземат симптоми могат да включват
мерки, може да доведе до сериозни физически и психологически главоболие, болки в стомаха и
заболявания като депресия, сърдечни заболявания, дори диабет. промени в апетита или съня.
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Изолация. Хората с прегаряне
са склонни да се чувстват
претоварени, в резултат на което
те могат да спрат да общуват и
да се доверяват на приятели,
членове на семейството и
колеги.
Желание за усамотяване.
Неудовлетворени
от
безкрайните изисквания на
работата си, хората с бърнаут
може да искат да избягат, да
пътуват сами, да се усамотяват.
В екстремни случаи те могат
изведнъж. Психолозите Хърбърт Фройденбергер и Гейл Норт
да се обърнат към наркотици,
очертават
алкохол или храна като начин
12 фази на този стрес:
да заглушат емоционалната си
болка.
Прекомерен стремеж/амбиция. Обичайно за хората, които започват
Раздразнителност. Прегарянето нова работа или се заемат с нова задача, твърде много амбиция
може да накара хората да може да доведе до прегаряне.
загубят по-лесно хладнокръвие
с приятели, колеги и членове
на семейството. Справянето с
нормалните стресови фактори
като подготовка за работна
среща, каране на деца на
училище и задължения към
домакински задачи също може
да се усеща като непреодолима
тежест, особено когато нещата
не вървят по план.

Чести
заболявания.
Прегарянето, подобно на други
дългосрочни форми на стрес,
може да отслаби имунната
система, което прави човек
по-податлив на настинки,
грип и безсъние. То може
също да доведе до проблеми
с психичното здраве като
депресия и тревожност.

Пренебрегвате собствените си нужди. Започвате да жертвате
грижата за себе си като сън, упражнения и правилно хранене.
Изместване на конфликта. Вместо да признаете, че сами се
затрупвате с работа, обвинявате шефа си, изискванията на
работата си или колегите за проблемите си.
Няма време за нужди, които не са свързани с работата. Започвате
да се отдръпвате от семейството и приятелите. Социалните покани
за партита, филми и срещи за вечеря започват да се чувстват
натоварващи, вместо приятни.
Отричане. Нетърпението към хората около вас се увеличава.
Вместо да поемате отговорност за поведението си, вие обвинявате
другите, виждайки ги като некомпетентни, мързеливи и властни.
Оттегляне. Започвате да се отдръпвате от семейството и
приятелите.
Промени в поведението. Тези, които са на път към прегаряне, могат
да станат по-агресивни и да се конфронтират с любимите си хора
без причина.

За разлика от настинката или Деперсонализация. Усещате се откъснати от живота си и
грипа, прегарянето не се случва неспособен да го контролирате.
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Вътрешна празнота или безпокойство. Чувствате празнота или Ако знаете, че около вас има
тревожност. Можете да промените поведението си в търсене на човек, който е в състояние на
тръпка, за да се справите с тази емоция.
бърнаут,
Депресия. Животът губи смисъла си и започвате да чувствате
безнадеждност.

може да му помогнете.

Психически или физически колапс. Това може да повлияе на Изслушайте - Предложете да
способността ви да се справяте. Може да се наложи медицинска изслушате трудностите - да
помощ.
имаш с кого да говориш може
Как да предотвратим прегарянето
да промени света. Често хората
се нуждаят от някой, който да
Стресът може да е неизбежен, но бърнаутът е предотвратим. стане свидетел на техния стрес
Много е важно човек да осъзнае, че започва да изпада в подобна
и страдание.
ситуация и да предприеме стъпки, за да се справи.

Упражнения
Упражненията не само са полезни за физическото ни здраве, но
може и да ни дадат емоционален тласък. Не е нужно да прекарвате
часове във фитнеса, за да се възползвате от тези предимства.
Мини тренировките и кратките разходки са удобни начини да
превърнете упражненията в ежедневен навик.

Следвайте балансирана диета

Потвърдете
чувствата
и
притесненията – Да кажете, че
нещата ще се подобрят, макар
и да предлага успокоение,
може да доведе до безсилие,
ако някой наистина се чувства
тъжен и обезнадежден. Вместо
това кажете: „Работиш толкова
усилено, мога да разбера защо
се чувстваш изтощен.“

Следването на здравословна диета може да бъде естествен
антидепресант. Добавете храни, богати на Омега-3 като ленено
масло, орехи и риба, които може да ви помогнат да подобрите Предложете конкретни видове
помощ - Хората, които са в
настроението си.
бърнаут, често са твърде
Не пренебрегвайте съня
уморени, за да мислят за
това, как другите могат да им
Телата ни се нуждаят от време за почивка и възстановяване, поради помогнат. Вместо да питате:
което здравословните навици за сън са от съществено значение „Как мога да помогна?“
за нашето благополучие. Медитация, дихателни упражнения,
предложете им - да оставите
избягване на електронни устройства или слушане на натоварващи
новини са само малка част от нещата, които може да направите, за храна, да гледате децата, да
напазарувате…
да си осигурите здравословен сън.

Любезни
жестове
Изпращането
на
цветя,
По време на стресови моменти е важно да потърсите помощ. съобщение или собственоръчно
Опитайте се да се доверите на близък човек, който знаете, че ще надписана картичка може да
ви разбере. Ако нямате такъв, потърсете специалист.
напомни на човека, че не е сам.

Помолете за помощ
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Пролетна ваканция с лагер-школите на Logiscool
Мария Иванова

Международната

верига школи по
програмиране Logiscool предлага тематични
лагер-школи за ученици. Те ще се проведат по
време на пролетната ваканция (от 4 до 8 април)
в присъствен и онлайн формат.

разширят знанията си за Марс и космическите
пътувания. В добавка, те ще могат да изследват
вълнуващите възможности на redstone и да
построят своя собствена космическа база.
Обучението е подходящо за ученици от 7 до
14-годишна възраст.

Занятията са подходящи за ученици от 1 до 12 клас,
Лагер-школа Roblox
които обичат да програмират и да се забавляват. С
помощта на опитните преподаватели на Logiscool
те ще се потопят в света на роботите, ще сътворят Ателието Roblox Гейм дизайн позволява на децата
нови светове в Minecraft и Roblox, а също и ще се да създават всякакви игри, които могат да си
представят - от вълнуващи състезания с картинг
научат как да станат YouTube звезди.
и рискови трасета с препятствия до сложни
пъзели и много други. Лагерниците ще се научат
Лагер-школа по програмиране
как да използват многобройните инструменти на
В нея децата могат да програмират свой собствен Roblox Studio и ще усвоят основните концепции
свят с помощта на софтуера KODU. Школата е за проектиране на игри и нива в позната среда.
подходяща за ученици от 7 до 11 годишна възраст. В края на лагер-школата детето ви ще има
Освен, че ще се научат да проектират свои колекция от игри, които да надгражда и да
собствени игри, те ще упражняват логическото си споделя с приятелите си.
мислене и умения за разрешаване на проблеми.
Всичко това се случва по забавен начин под Успешно завършилите специализираните лагершколи, ще получи сертификат и тениска с логото
формара на игра.
на Logiscool.

Лагер-школа Minecraft

За повече информация моля кликнете тук
По време на тази лагер-школа децата ще развият или се свържете с Logiscool на hello.bulgaria@
своето творческо мислене с Minecraft и ще logiscool.com.

