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написването му е имала усещането, че е водена 
от невидима ръка. Книгата, чиято премиера беше 
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Представяме ви проекта OpenWorm, който е 
важна стъпка към опознаването на нервната 
система на прости организми, а в по-далечно 
бъдеще – може би и към създаване на 
виртуално копие на човешкия мозък. Зад него 
се крие инициатива с отворен код, посветена 
на създаването на първия виртуален организъм 
в дигитална среда. Но не просто измислен 

компютърно – генериран организъм, а точно 
копие на съвсем реално животно – червей 
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наука, споделеното генериране на идеи (т.нар. 
crowdsourcing), както и огромна общност от 
учени, инженери и доброволци, разпределени по 
целия свят.                                   Вижте повече на стр. 38
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Български студенти спечелиха най-престижното 
състезание по международен арбитраж в света

 Отборът по право на 
Софийския университет (СУ) 
спечели най-престижното 
състезание по международен 
търговски арбитраж в света. Vis 
Moot се провежда във Виена и 
е най-голямото международно 
студентско състезание по 
право. В него участват отбори от 
всички най-големи и най-добри 
правни факултети в света. 

Българският отбор, съставен от 
студентите София Лефтерова, 
Йоана Вълова, Даяна Зашева, 
Иван Иванов и техните 
треньори Анастас Пунев и Лия 
Харизанова, не само достигна 
до финала, а и победи отбора 
на Университета в гр. Хамбург, 
който е един от най-големите 
арбитражни центрове в света. 
Отборът на Алма матер спечели 
и наградата за най-добър 
Меморандум на ответник, а Иван 
Иванов получи индивидуална 
награда за представянето си на 
устните кръгове.

Различните етапи на състезанието 

бяха проведени онлайн, с помощта на специализирана електронна 
платформа, използвана в арбитражни производства. След т.нар. 
general rounds, отборът на Софийския университет за втори път 
в историята на българските участия в това състезание достигна 
преките елиминации, в които участват най-добрите 64 отбора. 
След предварителните рундове, тимът постигна победи във всички 
елиминационни рундове до самия финал.

На финала 

студентите от Алма Матер се изправиха срещу отбор от 
Университета в Хамбург и спечелиха състезанието с единодушно 
решение на арбитражния състав. Отборът на СУ стана финалист 
в т.нар. „Олимпийски игри“ на правото пред над 3000 души от цял 
свят.

Състезанието по международен търговски арбитраж 

се провежда от 1993 г., а броят на участниците в него непрекъснато 
се увеличава. Тази година участие в събитието взеха отбори от 365 
университета от 84 държави. Общият брой на участващи студенти 
е над 2500. В предишни години СУ е печелил награди за писмени 
защити и оратори, но най-високото постижение досега е било 
минаването на Топ 16 отбора.
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Грамотността е основен акцент в 
Пролетния базар на книгата

 В него тази година ще вземат участие рекорден брой 
издатели от цялата страна, за да представят най-новите си книги 
от всички жанрове. Редки и за първи път издадени у нас творби 
ще могат да бъдат открити сред над 15 000 заглавия на повече 
от 130 издателства от цялата страна, разположени в парка пред 
Националния дворец на културата (НДК) в над 60 шатри на 1500 
кв. м. изложбена площ. 

 
Най-голямото у нас книжно изложение 

започна на 30 май и ще продължи до 5 юни. В продължение на 
една седмица ще станем свидетели на богата съпътстваща 
културна програма с над 100 литературни събития, които ще вървят 
паралелно на основните сцени, на щандовете на издателите и на 
различни локации в столицата - премиери на нови книги, срещи 
с автори, преводачи и издатели, дискусии, презентации, игри за 
децата, състезания по грамотност, литературни четения и др.
 
Акцент на грандиозното 

събитие, посветено на грамотността, 

тази година ще бъде V-тия Софийски международен литературен 
фестивал за деца и младежи. Той ще им предложи самостоятелно 

обособена сцена с програма, 
целяща повишаване интереса 
към литературата и четенето. 
Предстоят много срещи с 
чуждестранни и български 
автори, творчески работилници 
- за илюстрации, поезия в рима, 
приказки и много други събития, 
провокативно насочени към 
детското любопитство, посочват 
организаторите.

Сред издателствата, участващи 
в инициативата, са:

Шатра № 1 - Емас, Еделвайс
Шатра № 2 - Арт плюс букс, Вип 
класик, Стефан Добрев
Шатра № 3 - Замония, Плеяда, 
Аквариус, Издателство за 
поезия ДА, Ерго
Шатра № 4 - Кръг, Рижко, Попов 
мост, Авлига, Труд
Шатра № 5 - Ентусиаст и много 
други.
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Наръчник за работа в чужбина
Мария Иванова

 Много млади българи днес предпочитат 
да работят в чужбина. Голяма част от тях отрано 
се ориентират към тази перспектива и избират 
образование, което ще им открие професионални 
възможности навън. Колкото е по-богат 
опитът както и наборът от езици, които владее 
кандидата, толкова по-лесно той ще може да си 
намери работа в различни точки на света. Също 
така е важно коя е професионалната сфера, в 
която искате да се развивате. За млади хора през 
лятото в чужбина има много отворени позиции 
за сезонни работници, готвачи, шофьори, 
електротехници, водопроводчици, както и 
разбира се за много други длъжности.

Идеи за работа в чужбина за младежи

Ако заминавате сами или с приятели в чужбина, 
най-добре е първо да проучите какви професии 
се търсят в съответната страна. Можете да се 

обърнете за помощ и към агенция за подбор на 
персонал в България, която ще ви помогне да си 
намерите работа в чужбина. Важен момент тук е 
да се свържете с реномирана агенция, която ще 
защитава интересите ви. За това ще ви помогнат 
отзивите и мненията за нея от познати или в 
интернет, така че внимателно ги проучете. В 
следващите редове ще представим няколко идеи 
за реализация зад граница, подходящи за млади 
хора - студенти или наскоро завършили висшето 
си образование. 

Нашият съвет, когато започвате да си търсите 
работа в чужбина, е да проучите обявите за 
чужденци в бюрата по труда в страната, която 
сте избрали. Ако сте в Германия, можете да 
проверите обявите в студентско бюро CROUS, във 
Federal Employment Agency, в Job Center Monster 
или в платформата Stepstone. За Англия може да 
търсите в платформите Globalization Partners, 
Оfftowork и др.



                                                                                                                                                    6ОБРАЗОВАНИЕ
Обикновено има много търсене както на сезонни 
работници, така и на програмисти. Разбира се, 
хората с квалификации и професии като лекари, 
сестри, инженери, компютърни специалисти 
и др. са по-търсени и по-добре платени. 
Друга възможност е да се свържете с познати, 
които могат да ви помогнат да се срещнете с 
потенциални работодатели. Не са за подценяване 
и офертите за работа, публикувани в интернет.

Студентски бригади и стажове

Този вариант за излизане навън също има своите 
предимства. Сред тях са придобиването на нови 
професионални умения, както и подобряването 
на практическите познания за езика. Няма по-
добър начин за изучаване и овладяване на чужд 
език, от практикуването му в реална среда. И 
когато стажът свърши и се върнете в България, 
натрупаният опит и умения ще са безценни 
и широко приложими. Освен познанията за 
работата и езика, бригадата в чужбина е идеален 

начин да се срещнете с изцяло нова култура и 
философия на живот. 

Добрата работа, високото заплащане и шансът 
за ново начало са силна мотивация за младите 
хора да вземат решение да потърсят реализация 
в друга държава. Поемайки по този път, те се 
сблъскват и с немалко притеснения, свързани с 
намирането и избора на работа, адаптацията и 
преодоляването на езиковата бариера.

Въпреки всички тези предизвикателства обаче 
всеки, който се е реализирал в чужбина, се 
убеждава, че усилията са си заслужавали. Пред 
тях се разкриват множество възможности за 
избор - да се установят в чуждата държава или 
да използва натрупаните средства и знания, и 
завръщайки се в родината си, да развият свой 
собствен бизнес. Кой път ще изберете - зависи 
единствено от вас!
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 Инициативата "Българската  Инициативата "Българската 
кирилица" се разраствакирилица" се разраства

 По случай 24 май Фондация за активно 
развитие на уеб стартира  инициативата 
"Българската кирилица". Тя цели да фокусира 
общественото внимание върху използването на 
българска кирилица в колкото се може повече 
уебсайтове и други онлайн и офлайн проекти.

Създадена в края на IX век в Преславската 
книжовна школа от Климент Охридски, днес 
кирилицата се използва от редица славянски 
народи, както и от някои неславянски. Сред 
използващите я, наред с България, са и Сърбия, 
Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, 
Украйна, Русия, Монголия и много други страни. С 
възникването на книгопечатането руската азбука 
силно се латинизира и от тогава пътищата на 
българската и руската кирилици се разделят.

“По различни причини днес у много от нас 
липсва чувствителност по темата и това води 
до масово използване на руската кирилица при 
много български печатни и онлайн текстове. 
С настоящата инициатива се обръщаме към 
всички, които подкрепят българската кирилица, 
да подпишат Манифеста ни, както и да ни 

изпращат информация за сайтове и за офлайн 
реклами, създадени на българска кирилица.  
Каним всеки дизайнер, програмист, маркетолог, 
автор и медиа в България да използват в 
работата си българската кирилица, защото тя е 
красива и многообразна” - споделя Жюстин Томс, 
съосновател на конкурса “Сайт на годината”.

В критериите за оценка на надпреварата тази 
година ще присъства и важна бонус точка за 
използване на българска кирилица. Освен това 
желаещите да се регистрират в конкурса, ще 
могат да направят това на 24 май с 50% отстъпка 
(или за 70 лева).

Основни разлики между българската и 
руската кирилица

Разликите между тях не са големи, но при по-
внимателно вглеждане се вижда, че един и същ 
текст изглежда различно. Те са най-видими при 
малките букви - руската кирилица е основана 
на главните латински букви във формата, както 
на главните, така и на малките букви. От друга 
страна, българската кирилица е базирана на 

https://bgweb.bg/
https://bgweb.bg/
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ръкописното изписване на формата на малките 
знаци. Те са по-обли, по-уникални и по-лесно 
разпознаваеми от тези на главните, което 
улеснява по-бързото четене. 

На сайта “Българската кирилица” може да бъде 
открита подробна информация за  историята и 
разликите между двете форми. Там организаторите 
ѝ обясняват подробно как да инсталираме 
шрифтове с българска кирилица, както и как да 
ги използваме в различните видове софтуери.

В същото време Министерсвото на електронното 
управление потърси взаимодействие с 
академичната общност за налагане на 
българска форма на кирилицата в сферата 
на публичната администрация. То се обърна 
и към Националната художествена академия 
с желание за разработване на шрифтове с 
българска форма на кирилица, които да се 
използват в печатни и електронни документи, 
както и в приложения, уебсайтове и портали на 
държавната администрацията.

"Правим това изцяло с цел запазване на 
българската идентичност в един глобален 
свят и като част от европейското семейство 
на развити демокрации, но със свои уникални 
черти и своя писменост. Искаме да съхраним и 
развием националната идентичност вплетена в 
буквите и да я направим част от изграждането 
на българската институционалност" - посочва 
министърът на електронното управление 
Божидар Божанов.

Целта на новите правила е да създадат единна 
рамка за институционална идентичност, и 
да гарантират, че всяка администрация при 
разработването на своите интернет сайтове 
и портали ще предостави максимално добро 
потребителско преживяване на гражданите и 
организациите.

Наред с това, в правилата допълнително бяха 
включени изисквания относно ползването 
само на шрифтове, които включват знаците от 
българската форма на кирилицата от страна на 
държавната администрация.

https://cyrillic.bgweb.bg/
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Отново творчески и 
логически задачи в 
тестовете за IV клас

Задачи, които изискват творчество и логическо 
мислене, са включени в тестовете на националното 
външно оценяване за IV клас на 26 и 27 май т.г., 
както и през предишните години. Очаква се на 
изпитите по български език и литература в четвъртък 
и по математика в петък да се явят почти 58 300 
четвъртокласници в 1751 училища.

И тази година изпитът по български език и литература 
е от три части. В първата децата трябва да се 
справят с аудиодиктовка с обем до 60 думи. Чрез нея 
се проверят техните умения за прилагане на изучени 
правописни правила и за графическо оформяне на 
началото и края на изречението. Към диктовката 
четвъртокласниците ще решават също 10 езикови 
задачи с избираем отговор. Втората част от изпита 
включва текст за четене с с разбиране и 10 тестови 
задачи към него – с избираем и със свободен отговор. 

          Вижте още: Uchi.bg

Минималната основна месечна заплата на директор 
в средното образование става 1724 лв. се със задна 
дата от 1 април т.г. Увеличението на възнагражденията 
в образователната система с 12,3% от началото на 
миналия месец вече е в сила и за ръководителите 
на образователните институции. Това стана след 
актуализиране на правилата за определяне на 
заплатите на директорите на общинските и държавните 
училища, на центровете за специална образователна 
подкрепа, на регионалните центрове за подкрепа 
на процеса на приобщаващо образование, на 
центровете за подкрепа на личностното развитие, на 
астрономическите обсерватории и планетариуми, на 
Държавния логопедичен център и на Националния 
дворец на децата.

Повишени са и добавките за организация и контрол на 
заниманията по интереси. Ако в училището има до 10 
групи, сумата става 25 лв., при 11 до 20 групи – 38 лв... 
          

Вижте още: Uchi.bg

Стотици граждани и гости на столицата посетиха 
събитията, организирани от Storytel, на площад 
Славейков по случай 24 май. Временната 
трансформация на емблематичното градско 
пространство премина под надслов “Звукът на 
българската литература“ и включваше три зони, в 
които звучаха избрани аудио откъси от произведения 
на любими класици, детски и съвременни автори. 
Специално за повода на площада бяха разположени 
и известните пейки във формата на букви, които 
представят отличителните знаци в българската 
кирилица в комбинация с родна съвременна поезия 
и ще радват столичани до 20-ти юни.

Културната програма на събитието стартира в 11 ч. с 
актрисата Силвия Петкова, разказвач в платформата 
на Storytel, и авторът от издателство “Рибка” Катя 
Антонова, които раздаваха автографи и четоха откъси 
от любимите “Баобаба” и “Феята от захарницата” ...
                 

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Декарт и Монтен се 

паднаха на матурата 
по философия 

Философско есе върху фрагменти от възгледите 
на Декарт и Монтен беше основната задача 
на избираемата матура по философия като 
общообразователен предмет, която се проведе 
днес. Изборът беше между „Онези, които вървят 
много бавно, но винаги следват правия път, могат 
да направят много повече от други, които тичат, но 
се отдалечават от него“ на Декарт и „И ако можем 
да бъдем учени с учеността на другите, то мъдри 
можем да бъдем само със собствената си мъдрост“ 
на Монтен. От зрелостниците се очакваше също 
да анализират казус и да отговарят на въпроси за 
емпатията, Едиповия комплекс и добродетелта.

Матурата по философия бе един от трите изпита по 
общообразователни предмети, които се проведоха 
тази сутрин. Другите два бяха по история и 
цивилизации и по математика. 

                 Вижте още: Uchi.bg

Площад Славейков 
заживя с 

емблематични пейки 
във формата на 

букви

Минималната 
заплата за директор 

става 1724 лв.

https://uchi.bg/%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%b2/
https://uchi.bg/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://uchi.bg/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d1%8f-%d1%81-%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87/
https://uchi.bg/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/
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Осем учени 

получиха награда 
„Питагор“

Осем учени получиха награда „Питагор“ на 
Министерството на образованието и науката (МОН) в 
четиринадесетото издание на конкурса за принос в 
науката. За първи път във всяка от категориите бяха 
присъдени отличия отделно за утвърден и за млад 
учен.

В областта на природните и инженерните науки 
бяха отличени двама утвърдени учени – проф. д-р 
Иво Гръбчев от СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. 
д-р Маргарита Попова от Българската академия на 
науките (БАН). Наградата за млад учен в тази област 
заслужи гл. ас. д-р Калин Стайков от СУ „Св. Климент 
Охридски“.

Проф. д-р Иво Гръбчев от Медицинския факултет 
на СУ има важен принос в усилията на учените да 
преодолеят все по-нарастващата устойчивост ...                            

      Вижте още: Uchi.bg

Още четири училища 
са световно 

признати от Google 
СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен, 7 ОУ „Панайот Хитов“, 
гр. Сливен, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив 
и СУ „Христо Груев Данов“, гр. Пловдив са новите 
образователни организации, които получиха 
престижния статут на Google референтни училища. 
С тях те стават общо 16 в цялата страна, а до края на 
годината се очаква броят им да се удвои.

Google референтно училище е програма на Google 
за учебни заведения, които чрез внедряването на 
дигитални технологии, работят за подобряване на 
учебния процес. Новите училища в нея се подготвят 
за присъединяването си от началото на тази година 
с активната подкрепа на българския Център за 
творческо обучение.

Плевенското СУ „Стоян Заимов“ работи с 
инструментите на Google за образованието от 2020... 

Вижте още: Uchi.bg

За втора поредна година най-голямото състезание 
за предприемачи „Започни млад“ гостува в Русе, 
за да даде възможност за изява на иновативни 
идеи. Събитието се организира от сп. Български 
предприемач и Община Русе в партньорство с 
Русенски университет „Ангел Кънчев“. На финала 
на състезанието се класираха 12 отбора, които 
презентираха идеите си пред представители на 
бизнеса и над 2000 човека, които имаха възможност 
да проследят надпреварата и онлайн.

Големият победител във второто издание на „Започни 
млад“ в Русе е екипът на проекта Eco Pine, който беше 
представен от Виктория Ангелова, Елиса Исметова, 
Магдалена Тончева и Яница Милкова. Младите 
предприемачи ще произвеждат еко пелети от борови 
шишарки и отпадъчен дървен материал, за които не е 
необходимо отсичането на дървета. По този начин те 
ще помогнат за намаляването на въглеродния...           
           

Вижте още: Uchi.bg

Министърът на образованието и науката акад. 
Николай Денков направи празнично приветствие 
по случай днешния празник на българската азбука, 
продвета и култура 24 май.

“Няма нищо по-силно от знанието и нищо по-
вдъхновяващо от творческия дух. Знаете го най-добре 
Вие – учителите и университетските преподаватели, 
посветили живота си на образованието и възпитанието 
на децата ни. През изминалите две години на тежки 
изпитания Вие доказахте своята отдаденост към 
мисията на съвременни просветители, за което Ви 
дължим дълбок поклон. Вярвам, че и занапред заедно 
ще работим за постигане на общата ни цел – по-
качествено образование на следващите поколения 
българи. По пътя към нея със сигурност ще има 
трудности, от всички нас ще се изискват още повече 
усилия и енергия, но това няма да ни спре. Защото 
носим отговорност за бъдещето на България.” 

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ

Акад. Николай 
Денков: Няма 

нищо по-силно от 
знанието

Проект за еко 
пелети спечели 

предприемаческото 
състезание „Започни 

млад“ в Русе

https://uchi.bg/%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bc-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80/
https://uchi.bg/%d0%be%d1%89%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://uchi.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5/
https://uchi.bg/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be/
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ДА ОПОЗНАЕМ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
Мария Иванова

 Знаете ли коя е най-малката планета в 
Слънчевата система? А коя бивша планета вече 
е изгубила този статут? Или колко са луните, 
обикалящи всички планети и къде е най-дългата 
година в нашата звездна система? В настоящата 
статия ще ви запознаем с подробности за нашия 
космически заден двор.

Слънчевата система е много интересно място, 
което макар и изследвано от столетия, все още 
крие множество неизвестни за нас, хората, 
факти. Все пак учените има какво да ни разкажат 
за нашата Луна или за Марс и Юпитер, както и 
за всички останали планети и други космически 
обекти, които обикалят около Слънцето. И често 
тези разкази са много любопитни и изненадващи. 
Нека да започнем нашето космическо 
пътешествие от

Слънцето,

което е звездата в нашата система. Учените 
смятат, че то е възникнало преди около 4.6 млрд. 

години. След това са се образували и всички 
останали обекти около него - астероиди, комети, 
планети, планети-джуджета, спътници и други. 
То представлява почти идеална сфера, съставена 
от гореща плазма и магнитни полета. А енергията 
на слънчевата светлина поддържа почти целия 
живот на Земята.

Меркурий

е най-близката до Слънцето планета. Тя 
всъщност е и най-малката планета в системата 
и се върти около Слънцето изключително бързо. 
Повърхността му съчетава множество кратери и 
гладки равнинни области. Любопитно е, че една 
година на тази планета е с продължителност едва 
88 земни дни. Подобно на Луната, Меркурий няма 
естествени спътници и почти никаква атмосфера. 
За разлика от нея обаче той има голямо планетно 
ядро. Температурата на повърхността варира от 
-180 до 430°C, като най-гореща е подслънчевата 
точка, а най-студени са кратерите около 
полюсите.
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Венера

Може и да е изненадващо за мнозина, но това 
е най-горещата планета в Слънчевата система. 
Причината за това е, че атмосферата ѝ се състои 
почти изцяло от въглероден диоксид, който 
пропуска свободно топлината. Резултатът е 
температура от почти 470 градуса. За сравнение, 
на Меркурий (който е най-близо до Слънцето) 
най-високата измерена температура достига 430 
градуса. Още по-интересно е, че Венера има най-
дългия ден в нашата звездна система, който се 
равнява на цели 243 земни дни.

Земята

Нашата планета е трета и обикаля около 
Слънцето на такова разстояние, което много 
учени определят като „златната обитаема зона“. 
Това означава, че на Земята не е нито много 
топло, нито много студено, а с идеални условия 
за живот. Нейните хидросфера (океани и морета) 
и атмосфера с 21% кислород са уникални и не 
случайно тя е единствената планета, за която е 
сигурно, че има живот. Земята се намира на 150 
000 000 км. от Слънцето и има един естествен 
спътник - Луната.

Марс

е четвъртата поред планета от Слънчевата 
система, която често се свързва с въпроса „Сами 
ли сме във вселената?“. Причина за това са 
забелязаните по повърхността ѝ “канали”, за които 
някои астрономи предполагат, че са с изкуствен 
произход и създадени от разумни същества, 
промяната в цвета на повърхността на планетата 
през различните планети, както и откритието, 
че на Марс има вода. Наричат я “Червената 
планета” заради материала, от който е изградена 
повърхността ѝ, наречен реголит. Марс е и обект 
на най-много планове за заселване на хора на 
друга планета, но до момента те все още не са 
осъществени.

Юпитер

е най-голямата планета в Слънчевата система. 
Той е газов гигант като основната част от 
масата му е водород. Планетата има почти 
незабележим пръстен от прахови частици, както 
и изключително мощна магнитосфера, състояща 
се от 63 луни, от които най-голямата — Ганимед 
е с по-голям диаметър от Меркурий. Огромното 
петно, което се вижда на Юпитер е всъщност 
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гигантска буря, която бушува в продължение на 
няколко стотин години.

Сатурн

Пръстените са една от най-интересните 
отличителни черти на тази планета. Те 
наподобяват обръчи и я обгръщат цялата. 
Сатурновите пръстени са най-големите в нашата 
слънчева система и обхващат около 282 000 
километра. Те са седем на брой и са съставени 
от силикатни скали, железен оксид и ледени 
частици. Характерни за Сатурн са и т.нар. 
полярни сияния, които се образуват под влияние 
на слънчевия вятър. Тъй като, подобно на Земята, 
Сатурн има мощно магнитно поле, заредените 
частици се улавят от магнитосферата и се 
насочват към магнитните полюси. В полярните 
области те се сблъскват с атомите на атмосферата 
и пораждат полярни сияния.

Уран

е седмата планета, която е трета по размери 
и четвърта по маса в Слънчевата система. 
Атмосферата на планетата съдържа основно 
водород и хелий, както и вода, амоняк и метан 
заедно със следи от други въглеводороди. 
Тя е най-студената в Слънчевата система с 
минимална температура -225 градуса. Облаците 
са структурирани на слоеве, като по-ниските 
съдържат много вода, а по-високите метан.

Нептун

е най-отдалечената от Слънцето планета и най-
външния газов гигант в Слънчевата система. 
Атмосферата ѝ е съставена основно от водород 
и хелий със следи от метан. Именно метанът е 
причината за синия цвят на планетата, която 
има най-силните ветрове в Слънчевата система, 
достигащи до скорост от 2 100 км/ч. Температурата 
в центъра на Нептун е около 7 000 °C, което може 
да се сравни с тази на повърхността на Слънцето.

Любопитно е също, че на три планети дните са 
по-кратки, отколкото на Земята. Рекордьор в 

това отношение е Сатурн - около 11 часа, следван 
от Нептун - около 16 часа и Уран - около 17 часа.

Планетоидите

са т.нар. планети-джуджета (Церера, Хаумея, 
Макемаке и Ерида), сред които днес попада и 
Плутон. Преди години той беше класифициран 
като деветата планета от Слънчевата система, 
но след това беше “разжалван” и сега се счита 
за планетоид от пояса на Кайпер. Той от своя 
страна представлява огромна колекция от 
планети-джуджета, астероиди, скали, лед и 
прах, която обикаля Слънцето и се простира 
в продължение на милиони километри отвъд 
Нептун, в покрайнините на Слънчевата система.

Естествените спътници

са по-малки небесни тела, които обикалят 
планетите в Слънчевата система. Техният брой 
е над 300. Както всички знаем, естественият 
спътник на Земята е Луната. Тя, подобно на 
всяко тяло в космоса, има свое гравитационно 
притегляне, което в случая причинява приливите 
и отливите на океаните.

Астероиди

Слънчевата система включва и две области с 
концентрация на по-малки обекти. Астероидният 
пояс, разположен между орбитите на Марс и 
Юпитер, е сходен по състав на земеподобните 
планети, а намиращите се извън орбитата на 
Нептун транснептунови обекти са съставени 
главно от замръзнали вода, амоняк и метан.



                                                                                                                                                    14НАУКА

За климата, пчелите и хората
Надежда Шопова, Климатека

 В настоящия момент много учени 
алармират, че измененията и колебанията на 
климата се отразяват и ще продължат и в бъдеще 
да влияят съществено върху всички сфери на 
човешката дейност. Опазването на видовото 
разнообразие и пчелите се превръща в сериозен 
проблем, а екологията като начин на мислене 
става необходимост. Споделяме ви статия за 
пчелите от платформата за знание Климатека, 
защото вярваме, че всеки от нас трябва да знае 
повече за тях и безценната им роля в природата 
и устойчивото земеделско производство.

Произход, биология и дейност на пчелите

Съществува мнение, че изчезването на пчелите 
ще доведе до гибел на човечеството. Това 
невероятно насекомо е обявено за най-важното 
животно на планетата от института Earthwatch 
след дебат на Кралското географско дружество 
в Лондон през 2019 г. Европейските медоносни 
пчели (Apis mellifera) са социални насекоми, 
използвани от хората от най-стари времена.
Особеност на семейството е половият 

диморфизъм. Видът е с две женски форми – пчела 
работничка и пчелна майка, според храненето на 
ларвата след третия ден с мед и пчелно млечице. 
При майката жилоностният апарат е видоизменен 
в яйцеполагало. Размножават се като снасят 
яйца от началото на пролетта до късна есен – 
оплодени (пчели работнички), а през активния 
период и неоплодени (мъжка форма). Другият 
вид размножаване на цели семейства е чрез 
разделяне (отводка, рой). При наличие на млада 
майка, старата, заедно с част от работничките, 
напуска кошера и сформира нова социална 
единица. Отличават се със строга организация 
и разпределение на дейностите, съобразно 
възрастта на пчелите.

Резултат от пчеларството е наличието на ценни 
продукти като пчелен мед, восък, пчелен клей, 
пчелно млечице, пчелна отрова и цветен прашец. 
В произвежданите от тях хранителни продукти 
се съдържат основните незаменими за човека 
аминокиселини. Пчелният мед, прополисът 
и пчелната отрова се използват широко във 
фармацевтичната промишленост. 

https://www.climateka.bg/
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В последните години биоразнообразието в 
природата е застрашено и е поставено във 
фокуса на научните изследвания, свързани 
с климата и климатичните изменения. Между 
жизнената дейност на пчелите и растителността 
съществува двупосочна връзка: те се грижат за 
видовото разнообразие при растенията, но също 
така разчитат на тях за паша – за събиране 
на нектар и цветен прашец, а растенията са и 
тяхната естествена среда на живот.

Ролята на пчелите в устойчивото 
земеделие

Ентомофилното опрашване (опрашване от 
насекоми) е с водеща роля в устойчивото 
земеделско производство, то определя качеството 
и продуктивността на полските култури, 
овощните видове, лозята и е важно за горската 
растителност. От всички насекоми пчелите 
са най-добре приспособени за кръстосано 
опрашване и притежават уникалното свойство 
флороспециализация (пчелите посещават един 
и същи растителен вид продължително време 
при отделяне на нектар, прашец или мана). В 
литературата се посочва, че между 74%  и 90% от 
опрашването е именно тяхна грижа. И тук е важно 

да се отбележи и ролята не само на Европейската 
медоносна пчела (Apis mellifera), но и на дивите 
видове. От всички 20 000 вида пчели само 11 са 
медоносни. 

Големият въпрос тук е намаляват ли пчелите и 
има ли това връзка с климатичните изменения? 
Доказано е, че при всички насекоми слънчевата 
радиация е основен фактор, отговорен за 
биологичното им развитие. От главните, 
метеорологични елементи, чиито средни стойности 
определят и климата на дадено място, слънчевата 
радиация се счита за най-консервативен и 
слабо изменчив фактор. Ентомолозите свързват 
началото на яйцеснасянето на пчелната 
майка при медоносните пчели например не 
толкова с температурата на въздуха, колкото с 
нарастване на дължината на деня. Ориентацията 
в пространството и при медосбора се случва 
благодарение на светлината. 
Температурните изменения също са отговорни 
за поведението на пчелите и ареалите им на 
разпространение. Вариациите във влажността, 
засушаванията и сушите се отразяват пряко 
върху растителността и нектароотделянето, като 
у нас акцент трябва да се постави в районите на 
Горнотракийската низина и Югоизточна България. 
Всички абиотични фактори оказват комплексно 
влияние върху развитието и поведението на 
пчелите. 

Защо пчелите са толкова чувствителни 
към промяната в климата?

По-топлите зими в последните години са причина 
за преждевременно изчерпване на медовите 
запаси. По-хладните периоди и неблагоприятните 
явления в предпролетния и пролетния период са 
сигнал за повишено внимание и допълнителни 
грижи от страна на пчеларите. От друга страна, 
всички растителни видове са точен фенологичен 
индикатор на температурата. 

Всяка промяна, свързана с фенологичния 
календар и цъфтежа на растенията, е от голямо 
значение за пчелите. Измененията и колебанията 
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на климата променят условията на растеж и 
развитие на медоносната растителност. Около 500 
вида растения от нашата флора са медоносни и 
източник на нектар и цветен прашец. Семейство 
Rosaceae (главно овощни видове и храсти) са 
сред най-предпочитаните, като при ябълката 
87,4% от опрашването е благодарение на пчелите, 
при черешата и вишната – 85,7%,  а при френското 
грозде – около 98,9%. 

През периода на цъфтеж, който е различен за 
отделните видове растения, най-много нектар 
се отделя в началото и при масовия цъфтеж, 
като количеството намалява към края на 
фенологичната фаза. Влияние върху пчелната 
паша и медосбора оказват: 

Температурата на въздуха: Оптималните граници, 
при които отделяното количество е най-голямо, 
са между 10 ⁰С и 25 ⁰С, а максималните стойности 
– в интервала 26 ⁰С – 29 ⁰С.

Слънчевото греене (облачната покривка): През 
слънчевите дни се отделя повече нектар, в 
сравнение с облачните, а добивите са по-ниски 
при засенчване на култури. 

Влажността на въздуха: Оптималните стойности 
на относителната влажност на въздуха в 
проценти са между 60% и 80%. При висока 
влажност  събраният нектар е с по-малко 
захарно съдържание, а при по-ниски стойности 
– се сгъстява.

Валежите: Честите и слаби превалявания при 
топло време благоприятстват нектароотделянето. 
В районите с повече и по-обилни валежи се 
отчитат по-ниски добиви на мед и прашец.

Много допълнителни фактори като вятър, 
гъстота на посева, сортов състав и вид също 
оказват влияние върху медосбора. Съчетанието 
между високи температури, ниска влажност, 
чести, силни валежи, облачно време и 
неправилната технология на отглеждане създава 
неблагоприятни условия за работа на пчелите и 
затрудняват  нектароотделянето.

Днес честотата и интензивността на проявите 
на времето, свързвани от експертите с 
колебанията и измененията на климата, са 
сериозно предизвикателство към земеделието и 
пчеларския сектор. 
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Как функционират електрическите тротинетки

Павлин Луканов

 От няколко години 
електрическите тротинетки вече 
са неразделна част от градския 
пейзаж. Този тип превозни 
средства са екологични, 
лесни за управление и 
удобни за придвижване на 
кратки разстояния, като в 
редица случаи могат да бъдат 
ефективна алтернатива на 
градския транспорт, личния 
автомобил и дори колелото. Тези 
и редица други предимства 
са причина мнозина да сочат 
електрическите тротинетки за 
транспорта на бъдещето.

Безопасност

И не на последно място - те 
са много по-безопасни от 
автомобилите и мотоциклетите 
например. Показателно за това 
е, че всяка година от катастрофи 

с леки коли загиват стотици, 
а понякога и хиляди хора 
годишно, докато инцидентите 
с тротинетки са единици за 
същия период.

Напоследък тези компактни 
електрически превозни 
средства стават все по-
достъпни ценово, а освен това 
в някои градове има и услуги 
за използването им под наем. 
Повечето от тях се състоят от 
сходни компоненти, като част 
от моделите за индивидуална 
употреба могат да бъдат 
сгъвани за по-лесно пренасяне.

Дизайнът

на електрическите до голяма 
степен се покрива с този на 
добре познатите ни стандартни 
тротинетки. Това включва 

широка основа, върху която се 
стъпва, издължена предна част 
с кормило с две ръкохватки 
и две гуми. Приликите обаче 
свършват тук, като отвъд това 
има множество технологични 
добавки.

За задвижване

в повечето случаи се разчита на 
мотор вграден директно в едно 
от колелата, което опростява 
конструкцията. Енергията идва 
от презареждаща се батерия, 
която е разположена под зоната, 
върху която стъпвате.

Системата се задвижва с леко 
бутане и натискане на лоста 
за газта, който е поставен на 
кормилото, той задава сигнал за 
освобождаване на енергия към 
мотора. Моторът преобразува 
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енергията от батерията в 
движение напред.

Електроника

Сигналите се предават чрез 
вътрешно и частично външно 
окабеляване и преминават 
през контролер. Завиването се 
управлява чрез кормилото и 
леки наклони наляво и надясно. 
Трябва да се има предвид, че 
тротинетките не са от най-
маневрените средства за 
придвижване, особено при по-
високи скорости.

Спирачка

За спиране се разчита на две 
системи, едната е традиционна 
спирачка, която се активира 
чрез лост в кормилото и 
дисков механизъм в едно от 
колелата. Сама по себе си тя 
е доста ефективна, но има 
и допълнителна система с 
добавена стойност. Става дума 

за механизъм за регенериране 
на енергия, който е вграден в 
едно от колелата и зарежда 
батерията, намалявайки 
скоростта на движение когато 
не подавате газ. Интензитетът 
на тази система обикновено 
може да се регулира. Разбира 
се не можете да разчитате на 
кой знае колко много заредена 
енергия.

Стабилност и безопасност

Освен тези основни системи 
има и допълнителни периферни 
добавки, които варират според 
модела и производителя. 
Така например някои модели 
имат подобрено окачване/
амортисьори, което е в полза 
за по-голяма стабилност при 
преминаване през неравности. 
Налични са още калници, които 
предпазват от намокряне при 
преминаване през мокри зони.
Сред решенията за безопасност 

са преден фар и задна 
светлинна сигнализация, 
звънец и отразяващи светлина 
елементи, които помагат за по-
голяма видимост на движещите 
се през тъмната част на 
денонощието. Тротинетките 
имат и стойка, която лесно се 
разгръща, за да можете да 
оставите превозното средство 
неподвижно в изправено 
положение.

Батерия

Зареждането става през отделен 
порт и с включено в комплекта 
зарядно. Различните модели 
тротинетки имат разбира се и 
различни по мощност мотори и 
капацитет на батериите. От това 
зависят и пробега с един заряд 
и максималната скорост.

Интерфейс и свързаност

Повечето модели разполагат 
и с дисплеи, които дават 
разнообразна информация. На 
първо място това е зарядът на 
батерията, но освен това може 
да има данни за скоростта, 
активност на фара, връзка през 
Bluetooth и т.н.

 Тротинетките са 
високотехнологично устройство 
и като такова могат да бъдат 
свързвани към мобилно 
приложение, в което има по-
подробна информация за 
пробега, заряд на батерията 
и възможност за заключване/
отключване, както и обновление 
на системния софтуер.
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ПРЕДИМСТВА НА BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГИЯТА

 Предимствата на blockchain технологията ще бъдат във 
фокуса на петото издание на поредицата от интервюта LIVE! 
на образователната организация Logiscool. Всеки, който се 
интересува от темата, може да гледа събитието във Facebook, 
което ще се проведе на 2 юни от 18.30 часа.

 Гост-лектор в него ще бъде програмистът и предприемач 
Мартин Куванджиев. Той е световен шампион в състезанието на 
Американската космическа агенция NASA - Space Apps Challenge 
с проекта за умна ръкавица Valkyrie. Куванджиев е и един от 
основателите на #Bitcoin Gold, както и управител и основател на 
GoStartups.

 Мартин Куванджиев има 
зад гърба си доста опит със 
стартиращи и бързо развиващи 
се компании. Някои от неговите 
постижения са спечелване на 
първо място в най-големия 
хакатон, организиран от НАСА 
през 2015 г. и спечелване на 
награда „Джон Атанасов“ през 
2016 година. 

 През 2018 г. основава 
компанията GoStartups. 
Куванджиев помага на 
развитието на български 
стартъпи, като предава опита 
си и предоставя софтуерни 
услуги pro-bono за стартиращи 
проекти с ограничен капитал, 
но с добра идея и голям 
потенциал. През почивните 
дни може да видите Мартин да 
обикаля с мотор, да свири на 
китара в някой столичен клуб 
или да преподава.

https://fb.me/e/2pcpnt4pV
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Учени отгледаха за 
първи път растения от 
Земята в лунна почва

За първи път учени отгледаха растения от Земята в 
лунна почва, донесена по време на мисиите Аполо в 
периода 1969-1972 година. Това е важна стъпка към 
възможността за дългосрочен престой на Луната.

Експериментът се случва в лабораторията 
на Университета във Флорида. Там учените 
наблюдавават как в лунен реголит поникват семена 
от кресон (Arabidopsis thaliana). Постижението дава 
надежда, че растения от Земята могат да бъдат в 
помощ на човешкия вид и на други светове.

За сравнение, лунният реголит не съдържа органичен 
материал. По това почвата от естествения спътник на 
Земята се различава от земната почва. В рамките на 
експеримента засадените в лунната пръст растения 
са реагирали като онези видове, отглеждани ...

Вижте още: PixelMedia.bg

Създадоха плетена 
роботска ръка (Видео)

Учени обявиха, че са постигнали значителен 
напредък в областта на роботиката, използвана като 
помощнo средствo за рехабилитации. Задвижвани от 
сгъстен въздух, т.нар. меки роботи предлагат редица 
предимства пред обикновените, сред които по-добри 
сензорни възможности, мекота на докосване и др.

Проектирането и изграждането им обаче е голямо 
предизвикателство поради необходимостта от 
ръчно проектиране и производство, изискващо 
многобройни опити и грешки. Сега учените от 
Масачузетския технологичен институт (MIT) 
създадоха ново устройство, наречено “PneuAct”. То 
използва компютри и специален процес на плетене 
за проектиране и дигитално производство на меки 
пневматични задвижващи механизми. Те работят с 
проводяща прежда за сензори, така че да могат ...     

Вижте още: PixelMedia.bg

Обикновено изграждането на сложни инфраструктурни 
проекти от рода на водноелектрически централи 
отнема най-малко пет години. Пример за това е 
язовирът Хувър, разположен на пресечната точка на 
щатите Аризона и Невада. Това е язовир с височина 
221 метра, който заедно с водноелектрическата 
централа към него са построени за периода от 1931 
до 1936 години. Строителството е осъществявано в 
много трудни условия, тъй като на работниците често 
се е налагало да слизат в тунелите и да страдат 
от излишъка на въглероден окис. Заради неговото 
твърде вредно влияние някои от тях дори са останали 
инвалиди, а някои от тях са починали. Но в близкото 
бъдеще изграждането на подобни електроцентрали 
очевидно ще изисква много по-малко време и по-
малко работници. Китай обяви пред медиите,  че 
възнамерява да построи огромна водноелектрическа 

                  Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Десетилетие след като Google Glass направи своя 
дебют на I/O 2012, компанията представи следващото 
поколение Augmented Reality очила на I/O 2022. По 
време на демонстрацията прототипът успява да 
преведе разговор от английски на испански език, 
позволявайки на неанглоговорящ клиент да проведе 
разговор със служител на Google.

Все още не е ясно кога компанията ще пусне очилата 
на пазара, както и дали крайният им интерфейс ще 
изглежда точно като показания на конференцията. 
Със сигурност обаче те ще допринесат за разширената 
реалност с възможността потребитeлят да вижда 
езиците, преведени точно пред очите си.

Преводът на живо на всяка изговорена дума 
определено е много практично приложение за AR...

Вижте още: Pixelmedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Вижте следващото 
поколение Augment-
ed Reality очила на 

Google

В Китай изкуствен 
интелект 

самостоятелно ще 
строи язовир

https://pixelmedia.bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
https://pixelmedia.bg/%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5/
https://tech.offnews.bg/%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82/
https://pixelmedia.bg/%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-augmented-reality-%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0/
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Джон Макенроу играе 
срещу своя виртуална 

версия по ESPN+

Michelob Ultra и ESPN решиха да използват изкуствен 
интелект, за да отговорят на един любопитен въпрос: 
какво би се случило, ако тенис легендата Джон 
Макенроу играе срещу себе си?

Специалната програма на ESPN+, озаглавена 
„Макенроу срещу Макенроу“, ще покаже как 
63-годишната звезда, която прекрати състезателната 
си кариера през 1992 г., играе срещу по-млада 
виртуална версия на себе си.

Както се вижда в прикаченото видео, процесът на игра 
е доста ангажиращ. След като истинският Макенроу 
изпрати топка над мрежата, AI аватарът му реагира 
на посоката ѝ. В този момент се изстрелва нова топка 
така, сякаш излиза от ракетата на аватара. Самият 
аватар се проектира върху екран с холограмни час...                                         

            Вижте още: PixelMedia.bg

Китай ще изгражда 
сателитна 

комуникационна 
система на Луната

На 24-ти април тази година Китай отпразнува 
националния Ден на космонавтиката. Празникът е 
създаден през 2016 година, а тази дата е избрана 
защото именно на този ден през 1970-та година 
в орбита е изведен първия китайски сателит Дун 
Фан Хун I (Dongfang Hong-1). По време на това 
събитие, организирано от Китайското национално 
космическо управление (CNSA) бе съобщена 
интересна информация за китайските космически 
мисии през следващите няколко години. Най-
важното е, че Китай възнамерява да изгради около 
Луната специализирана сателитна система, която 
ще може да поддържа връзка със Земята, като ще се 
използва и за навигация по повърхността на нашия 
естествен спътник. Представителите на космическото 
управление поканиха редица други страни да 
участват в проекта, понеже след няколко десетки...          
     
        Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Mitsubishi Electric предложи нова технология за 
производството на сателитни антени – тяхното 
разпечатване с помощта на 3D принтер директно в 
космоса. Това ще даде възможност за съществено 
намаляване себестойността на извеждането на 
сателити в космоса.

В основата на патентовата от японската компания 
нова технология, лежи нов вид фотополимер, който 
е материалът, използван от 3D принтера, втвърдяващ 
се под въздействието на ултравиолетово излъчване. 
Mitsubishi демонстрира работата на своята нова 
технология чрез моделиране на космическите 
условия на повърхността на Земята. В тази среда с 
помощта на 3D принтер бе разпечатана параболична 
антена с диаметър 16,5 см. Новата антена има съвсем 
същите технически характеристики, като сателитните 
антени, изготвени с помощта на...

      Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Рапърът Кендрик Ламар представи новия си 
музикален видеоклип „The Heart Part 5“, който 
включва дийпфейкове на известни личности. Сред 
тях са Уил Смит, Коби Брайънт, Кание Уест и др.

Този проект на изпълнителя има за цел да покаже, че 
технологията deepfake може да бъде използвана за 
много повече неща, освен за дезинформация. Спорд 
Ламар, тя е просто инструмент, чрез който може да 
се прави и изкуство, ако попадне в правилните ръце.

Видеото е направено в партньорство с Deep Voo-
doo студио и режисирано от Кендрик и Дейв Фрий. 
Студиото е създадено от SKendrick Lamar, а автори 
на фалшивите изображения са Трей Паркър и Мат 
Стоун. Припомняме, че deepfake е технология, която 
използва изкуствен интелект, за генерирането на 
фалшиво визуално или аудио съдържание..

Вижте още:  Pixelmedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Дийпфейкове на Уил 
Смит, Коби Брайънт 

и Кание Уест се 
появиха във видео 
на Кендрик Ламар

 3D разпечатване на 
сателитни антени в 

космоса

https://pixelmedia.bg/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%be%d1%83-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0/
https://tech.offnews.bg/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
https://tech.offnews.bg/3d-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2/
https://pixelmedia.bg/%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d0%bf%d1%84%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b8-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%8a%d0%bd%d1%82-%d0%b8/
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Виртуален тур показва интересни, 
но малко познати кътчета на столицата

Мария Иванова
 Софиянец ли сте? 
А колко добре познавате 
София? Не, не става въпрос 
само за НДК, катедралния 
храм “Св. Александър 
Невски” или сградата на 
Народното събрание. Знаете 
ли например къде се намира 
къщата на Сирак Скитник или 
тази на проф. Иван Гергов? 
А гробът на Иван Вазов? 
Или единствената в София 
работеща обсерватория? А 
запознати ли сте със знакови 
графити творби по софийските 
улици като тази на Дядо Добри 
или “Св. Георги и змеят”?

 Именно върху тези по-непознати паметници и знакови 
софийски локации се е фокусирал нов проект, който обединява 
дигитални методи и физически обиколки, за да ни запознае с 
миналото на столицата. Шест атрактивни културно-исторически 
маршрута с 39 обекта могат да бъдат разгледани и опознати чрез 
мобилното приложение и интернет страница на проекта „Виртуален 
тур – непозната София“. Той е реализиран от Фондация „Център 
за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED 
България) и изпълнен с финансовата подкрепа на Програма 
„Европа“ на Столична община.

Целта на инициативата е да популяризира малко познати 
паметници и забележителности в София, които са разпределени в 
шест маршрута със закачливи наименования. Първият маршрут е 
наречен

“Познатото непознато”

и включва шест обекта - Римската стена, Нотариата, Биологическия 
факултет, Военната академия и нейния парк, Университетската 

https://www.unknown-sofia.com/
https://www.unknown-sofia.com/
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библиотека, Балканската банка и Часовника с двете кули. Всеки 
един от тях е представен с кратко описание, снимки и локация. 
Описани са и намиращите се в близост обекти.

„Бижу зад ъгъла“ 

е следващият маршрут, в който има повече обекти. Това са: 
Наблюдателната кула зад Военния клуб, Обсерваторията в 
Борисовата градина, Кооперативната палата „Св. София“, Водна 
кула "Лозенец", Домът на Москва, Гробът на Вазов, Гробница 
на Хонорий и Къщата с часовника. Продължителността на този 
маршрут е 360 мин., а за изминаването се препоръчва да си 
вземете телефон с камера или фотоапарат, удобни обувки, шише с 
вода, добро настроение и приятел.

Маршрутът „София цъфти“

съдържа информация за растения и видове, които са интересни 
със своя характер. Те се намират в Царската градина до Къщата 
с часовника, както и в Докторската градина в центъра на София. 
Сред тях са и най-старото дърво в столицата (черница на 
възраст около 650 години, която се намира на улица "Искър") и 
Славейковите дъбове, обхващащи двадесет и осем 300-годишни 
дървета в кв. Лозенец.

„Графити арт“
е маршрут, който се развива динамично, защото почти всеки месец 
в София възникват нови и нови графити с висока художествена 
стойност. За момента той включва творбите: Слънчоглед на ул. 
Иван Вазов, графит на Дядо Добри, Св. Георги и змеят, риба-тиган 
на бул. Цар Освободител, Serdika Tulip на бул. Княгиня Мария 
Луиза, Мечта за семейство на известния художник NASIMO и др. 
Маршрутът е с продължителност от 170 мин. и съдържа множество 
артефакти на модернистичното изкуство с художествена стойност.

„Тук живя и твори“ 

включва поредица от домове на видни хора с различна история, 
които са живели и творили в София. Ако поемете по този маршрут, 
ще имате възможност да разгледате и опознаете: Къщата-музей 
на Иван Лазаров, Къщата на Куюмджийски, Къщата на Палавееви, 
Коронясаната къща на проф. Иван Гергов, Къщата на Сирак Скитник, 
Домът на артилерията и др. Тук е включен и Центърът за култура и 
дебат „Червената къща“, който с времето се утвърждава като дом 
на независимите артисти в България и място за обсъждане на най-
важните и актуални социални, политически и културни въпроси.

"Любознателни 
пътешественици“

обхваща три развлекателни и 
любопитни места за посещение 
с културна значимост. 
Това са обектите Клуб на 
пътешественика, Любителски 
музей на киното и Арт-къща 
с музей „Куклите“. “Избрахме 
точно тези три обекта, защото 
са със сериозна стойност и 
принос към облика на София“ - 
посочва Станислав Червенков, 
заместник- директор на CEED 
Bulgaria.

Изпълнението на проекта 
„Виртуален тур – непозната 
София“ започва в началото 
на 2022 година. Той дава 
възможност на гражданите 
и посетителите на София да 
споделят информация и отзиви 
за забележителностите на града. 
Създателите му са убедени, че 
чрез този тип интерактивно 
преживяване ще се подпомогне 
процесът по популяризиране 
на туристическите маршрути на 
столицата и местните културно-
исторически забележителности. 
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Нова възможност за българските 
технологични стартъпи

Александър Александров

 Инкубаторите за стартиращи 
предприемачи представляват програми, 
които приемат стартъпи и им предоставят 
неколкомесечно интензивно обучение, 
менторство и подкрепа за развитие на бизнес 
проектите им. Накрая на този период обикновено 
участниците в съответната програма представят 
своя прогрес, а инкубаторът или негови партньори 
може да им предостави и рисково финансиране 
срещу дял от проекта.

Идеята на рисковата инвестиция е, че младият 
предприемач, който я е получил за развитие на 
своя бизнес, не се налага да я връща при никакви 
условия след това. Вместо това той предоставя 
на инвеститора малък дял (примерно 10%) от своя 
проект. Така инвеститорът, който е дал парите, 
на практика залага, че стартъпът ще е успешен. 
Само тогава той ще спечели от инвестицията си. 
И съответно се мотивира да помага за успеха на 
проекта.

Този модел вече отдавна е наложен в САЩ, където 
през годините е спомогнал за възхода на хиляди 

технологични стартъпи – от Google и Yahoo!, до 
Facebook, Skype, Twitter, Foursquare, Airbnb, Uber 
и много други. Постепенно той навлиза и в други 
страни, сред които Великобритания, Германия, 
Швеция, Финландия, Израел, Русия, Китай и 
почти навсякъде другаде по света. България 
също не прави изключение.

А преди броени седмици у нас се появи и най-
новият инкубатор, който подкрепя иновативни 
стартъп проекти у нас. Той се нарича Sirma Ven-
ture Lab и е създаден от българската софтуерна 
компания „Сирма Груп Холдинг“, в партньорство с 
Innovation Capital.

Инкубаторът ще подкрепи перспективни 
технологични стартъпи от България с 
финансиране, менторство, технологична и 
маркетингова подкрепа, осигурявайки им по-
бързо развитие и възможност за експанзия 
на българския и на международния пазар. 
Сирма, която през този месец навърши 30 
години, е помогнала на над 300 стартъпа да 
се развият и да израстнат, а много от тях са се 

https://sirma.com/venturelab/
https://sirma.com/venturelab/
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превърнали в разпознаваеми международни 
фирми. Предприемачите, които имат желание 
да се включат в новия инкубатор, могат да 
кандидатстват до 31 май. Самата програмата 
на инкубатора ще започне на 20 юни, а за 25 
септември е предвиден демонстрационен ден, 
в който участниците ще представят своето 
развитие.

„В Сирма отдавна има функционираща програма 
за инкубиране на стартъпи и през годините 
е предоставила възможност на множество 
талантливи ИТ специалисти да стартират нови 
технологични проекти, които след това са се 
превърнали в пълноценни компании. Създавайки 
Sirma Venture Lab искаме да канализираме този 
процес и да ускорим развитието на българската 
технологична индустрия, като помогнем с това, в 
което сме най-добри – стартирането и развитието 
на нови бизнеси на знанието. Неотдавна 
страната ни се сдоби с първия си „еднорог“ и сме 
убедени, че това е само началото. Комбинацията 
от фактори като икономическа стабилност, 
концентрация на технологични специалисти и 
ниски данъци правят България много подходяща 
дестинация за стартиране на нови иновативни 

проекти“ - посочва Момчил Зарев, мениджър на 
Sirma Venture Lab.

Инкубаторът ще търси перспективни български 
стартъпи, които могат да се превърнат в 
световни явления в области като финтех, 
здравни технологии, Индустрия 4.0, логистика, 
автомобилна индустрия, туризъм и др. сфери. 
Сред важните условия за включване в 
програмата е, те да имат силен екип с експертиза 
в основната сфера на дейност, както и някаква 
ранна валидация на пазара.

Програмата на инкубатора е тримесечна, като през 
този период ментори и партньори на Сирма ще 
подпомогнат бизнес развитието на участниците, 
създаването на продукти и достигането им до 
пазара. Интензивната менторска програма ще 
включва както технологична, така и бизнес 
подкрепа. Най-добрите сред участниците ще 
получат инвестиция в размер на 50 000 евро (т.нар. 
pre-seed етап на финансиране), с опция някои 
от тях да получат и последващо финансиране, 
достигащо до 350 000 евро. Програмата ще им 
даде достъп и до мрежа от потенциални външни 
инвеститори.
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Людмила Филипова: Фикцията е само 
пътека, по която постилам събраните 

факти и разкрития
За всяка моя книга сякаш ме води невидима ръка, споделя 
бележитата българска писателка
Интервю на Александър Александров

ВЪПРОС: Бихте ли разказали на читателите 
ни за Вашия нов роман "Божият ген", който 
излезе съвсем наскоро?

ОТГОВОР: Вдъхновението за него дойде 
с откритието на най-важните мощи за 
християнството именно в нашите земи – тези 
на свети Йоан Кръстител. Това се случи преди 
12 години. След като научен екип на “Нешънъл 
Джеографик” доказа, че са единствените 
автентични в света, се замислих какво всъщност 
може да ни покаже извлеченото от тях ДНК. 
Все пак той е бил най-близкият роднина на 
Исус Христос заедно с майка му. Това са и най-
първостепенните мощи в Християнския свят ако 
се предположи, че Исус Христос е възкръснал.

Другата тема, засегната в романа, е по-
задълбочен анализ, който направих на най-
скандалната българска книга, издадена преди 150 
години – „Веда Словена“. Тя е сборник от народни 
песни събирани предимно в Родопите. В тях 
открих интересни следи за българските предци. 
А също и разкриването на най-новите данни 
за директната ни генетична връзка с траките и 
прото-траките, както и че старобългарският език 
произлиза от тракийския.

Това се предполагаше от десетилетия, но 
вече има категорични доказателства за тези 
твърдения и на генетична, и на езикова основа. 
Ние сме наследници на хората живели по тези 
земи още отпреди 10 - 13 000 години. В романа 
се разкриват също мистерии, свързани с вековни 

Фотограф: Ваня Николаева
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тайни общества, с изчезналите ръкописи на 
Чарлз Дарвин и тайната на божия ген.

ВЪПРОС: В него вие комбинирате множество 
на пръв поглед различни теми - наука, 
религия, история, легенди, архитектура. 
Къде е пресечената точка между всички 
тези аспекти?

ОТГОВОР: В разплитането на най-пазената тайна 
в историята. Работих по романа повече от 10 
години, докато стигна до дъното на търсените от 
мен отговори, които предоставям на читателите. 

ВЪПРОС: Вие винаги правите много 
сериозни проучвания по темите, по които 
пишете и това носи голяма стойност на 
романите Ви. Трудно ли е да се извършва 
толкова детайлна проучвателна дейност?

ОТГОВОР: Изключително трудно и тежко е, ако не 
е в кръвта ти. При мен се получава естествено, 
защото винаги се стремя да открия обективно и 
задълбочено отговорите, които търся. Любопитен 
човек съм, имам афинитет предимно към точните 

науки, които са по-трудни занимания, но водят 
до точни отговори и факти. Не случайно преди 
няколко години завърших и магистратура по 
астрофизика.

Предпочитам и най-трънливия път, но да води 
до истината, отколкото намазания с мед път 
към илюзията. Именно на базата на последния 
избуяват всякакви псевдонауки, теории на 
конспирациите, вери, предсказания и т.н.

ВЪПРОС: В "Божият ген" се разказва за 
тайни общества, библейски мотиви, за 
скрити знаци навсякъде около нас, но също 
и за реални личности, събития и документи. 
До къде се простира реалността и от къде 
започва фикцията в романа?

ОТГОВОР: Както в повечето ми романи фикцията 
е само пътека, по която аз постилам събраните 
факти и разкрития. Някои от тях загатнати, други 
изследвани в дълбочина. Читателят лесно ще се 
ориентира според бележките под линия и дори 
сам може да продължи да се рови в тема, която 
му е била интересна.
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ВЪПРОС: Вмъкнали сте умело множество 
елементи от българската култура и други 
култури, съществували по нашите земи. 
Какво добавят тези препратки към сюжета?

ОТГОВОР: Всъщност представям последните 
доказателства, свързани с предците ни, които 
са от хилядолетия по нашите земи. Ние сме 
наследници на първата развита цивилизация в 
света, а именно прото-тракийската. Представям 
доказателства за това и разказвам какво се 
е случило с отделните лъчи на разселването 
й след потопа, който я залива преди повече от 
7500 години и е довел до появата на Черно море. 
А после защо и как са се завърнали. Данните са 
изключително интересни.

ВЪПРОС: Къде е мястото на любовта в тази 
заплетена и динамична история?

ОТГОВОР: Книга без любов е като живот без 
любов. А през колкото повече трудности минава, 
толкова по-силна е тя.

ВЪПРОС: А сега на къде - какви са 
плановете ви след издаването на "Божият 
ген"?

ОТГОВОР: Тръгвам по нови стъпки и разкрития – 
ще видим докъде ще ме отведат. За всяка моя 
книга сякаш ме води невидима ръка.

ВЪПРОС: Какви съвети можете да дадете на 
начинаещите български писатели. Какви 
умения трябва да имат? Какви сюжети 
да търсят и изобщо - как да започнат 
писателската си кариера?

ОТГОВОР: Като вярват в себе си и в историята, 
която искат да разкажат. Никой не е роден писател 
и никой не може да каже на друг как да стане 
такъв. Да не питат други добра ли е историята им, 
а да вярват на собствената си оценка и усещане, 
че тя има смисъл и трябва да бъде разказана. 
Изборът на история, сюжет и вярата, че трябва 
да бъде написана са половината от таланта на 
писателя.
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Танци от гетата на Рио де Жанейро 
взривяват Пловдив

 На 22 и 23 май ONE DANCE WEEK 
представи танцовата компания на Сао Пауло 
със зрелищен спектакъл. На посочените дата 
в Пловдив беше представена европейската 
премиера на спектакъла “Това е танц” на Balé da 
Cidade de São Paulo. Спектакълът е вдъхновен от 
родения във фавелите на Рио де Жанейро нов 
стил в музиката и танца - Passinho (пасиньо). 

За да пресъздаде истинския дух на Passin-
ho, хореографът Henrique Rodovalho кани най-
добрите танцьори на Рио де Жанейро в този стил 
- Celly I.D.D и Jonathan Neguebites. Българската 
публика ще се запознае и лично с тях, следващата 
година, когато те ще гостуват на ONE DANCE WEEK 
със свой собствен спектакъл, като част от ФОКУС 
БРАЗИЛИЯ. 

В новия спектакъл на компанията на Balé da Ci-
dade de São Paulo участваха едни от най-добрите 
танцьори на Бразилия, които демонстрираха 

пред публиката в Пловдив покоряващата, 
непринудена и красива същност на Passinho. 
Това е взривоопасен танц, роден колективно 
и свободно, който разказва истории и пренася 
публиката в ритъма и атмосферата на градския 
живот в Бразилия.

ONE DANCE WEEK прие всички желаещи украински 
деца и техните български приятели на танцова 
работилница с бразилската компания Balé da Ci-
dade de São Paulo в залата на школа Dance Sta-
tion, Пловдив. 

Танцовата компания на Сао Пауло (BCSP) е 
създадена на 7 февруари 1968-а година под името 
Corpo de Baile Municipal (Общински балет на Сао 
Пауло). Първоначално трупата участва в оперните 
постановки в Общинския театър на града (The-
atro Municipal) и изпълнява произведения от 
класическия репертоар. Първият й художествен 
ръководител е Джони Франклин. През 1974-а 
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под ръководството на Антонио Карлос Кардосо 
балетът се превръща в компания за съвременен 
танц. Това решение определя идентичността на 
компанията, която днес има значимо присъствие 
на южноамериканската танцова сцена и 
продължава да оставя отпечатък чрез своите 
нововъведения в танцувалния език и изящните 
композиции с прецизно подбран състав, които 
изнася пред публиката. На 25 септември 1981 г. 
компанията е преименувана на Balé da Cidade de 
São Paulo. 

Експериментирането е основна характеристика 
на траекторията на трупата през 80-те години 
на миналия век. Танцьорите са насърчавани да 
допринасят със собствени хореографски идеи, 
което води до създаването на изключително 
напредничави творби.

Международно признание и успех компанията 
получава с участието си в Биеналето на танца 
в Лион, Франция, през 1996-а. Оттогава насам 
европейските й турнета се радват на одобрението 
и на танцовата критика, и на публиката във 

всички големи театри, в които компанията 
гостува, затвърждавайки своето място на 
световната танцова сцена. От 2001-а насам 
BCSP разширява дейността си, като представя 
програми за обучение на публиката и паралелни 
културни проекти, главно образователни събития 
в град Сао Пауло, споделяйки артистичното си 
наследство с населението на града.

Дълголетието на BCSP се дължи на строгия 
професионализъм и техническите стандарти на 
състава и артистичния екип. Компанията успява 
да привлече водещи бразилски и международни 
хореографи за съвместна работа и създаването 
на нови произведения. Широкият спектър 
на техните постижения показва колко важен 
е приносът им към културата на Сао Пауло, 
към постоянното създаване на качествени 
художествени произведения за населението 
на града. Понастоящем артистичен директор 
на компанията е Каси Абранчез. Тя сътрудничи 
активно с Общинския театър на Сао Пауло, чиито 
генерален директор е Андреа Карузо Сатурнино.
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Лаборатория по молекулярна генетика ще се 
проведе в София

Мария Иванова
 Може ли генетиката да се превърне в 
изкуство? И да създавате истински произведения 
от жива материя? Това ще научат всички 
желаещи творци от всевъзможни области на 
изкуството (визуални, медийни, дигитални, 
дизайнери, архитекти, художници и други) с 
интерес към експериментите с живи организми. 
Всички те могат да се включат в предстоящата 
Лабораторията по молекулярна генетика („Sym-
biomatter биоарт лаб 2022“), която ще се проведе 
от 1 до 10 юни под формата на хибриден курс от 
лекции и лабораторни занятия.

Събитието включва онлайн лекции с едни от 
най-интересните биоарт художници в света и 

присъствени лабораторни упражнения, 

водени от биолози с международно признание. 
Чуждестранните лектори ще проведат своите 
презентации и уъркшопи онлайн, а лабораторните 
занятия ще се провеждат в Лабораторията 
по молекулярна генетика към Института за 
молекулярна биология, БАН в София. 

Сред лекторите са:

Д-р Шпела Петрич, 

биоарт художничка с магистратура по изкуства 
от LUCA, Брюксел и докторска степен по 
биомедицина от Университет Любляна. Петрич 
е носителка на международните награди 
White Aphroid за изключителни творчески 
постижения (Словения), Bioart and Design Award 
(Нидерландия) и отличие към Prix Ars Electronica 
(Австрия).

Саша Спачал 

е постмедийна художничка, която работи в 
пресечната точка на изследване на живите 
системи, съвременното и звуково изкуство. 
Получава множество награди от международни 
изложби като Prix Ars Electronica, Ars Electroni-
ca Starts Prize, Japan Media Art Award, Prix Cube, 
New Technology Art Award and New Aesthetica 
Prize.

https://symbiomatter.org/bg/open-calls/
https://symbiomatter.org/bg/open-calls/
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Мери Маджик 

е биоарт художничка с бакалавърска степен 
по биологични науки и изкуство от Университет 
Карнеги Мелън и магистърска степен по медийни 
изкуства и наука от MIT Media Lab. Специализирала 
е в ZKM (Германия). Работи в пресечната точка на 
съвременното изкуство, спекулативния дизайн, 
биополитиката и екологията. Работата на Маджик 
печели награди на международни форуми като 
Ars Electronica, DIYSECT и BIO-FICTION.

Проф. д-р Георги Милошев и доц. д-р 
Милена Георгиева 

са водещи учени по епигенетика от Лабораторията 
по молекулярна генетика към Института за 
молекулярна биология, БАН с многобройни 
публикации в престижни академични списания.

Проф. д-р Георги Милошев 

е ръководител на Лабораторията по молекулярна 
генетика. Работил е като гост-учен във 
Великобритания и САЩ. Понастоящем е хоноруван 

преподавател по Клетъчна и Молекулярна 
биология в Биологическия факултет на Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски“ и гост-
лектор в Медицински Университет–София и 
Медицински Университет–Пловдив.

Доц. д-р Милена Георгиева 

е доктор по молекулярна биология и магистър по 
клетъчна биология и ембриология към Институт 
по молекулярна биология – БАН. Научните 
ѝ интереси са в сфери като молекулярна 
биология и генетика, епигенетика, и съвременна 
биомедицина. Гостуващ редактор на престижното 
научно списание CELLS MDPI и научен консултант 
към международната Enago academy.

Д-р Невена Иванова 

има докторска степен по интердисциплинарни 
информационни науки от Университет Токио 
(Япония). Понастоящем е главен асистент по 
философия на технологиите в Института по 
философия и социология към БАН и хоноруван 
преподавател по пост-кибернетична естетика в 
Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
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Лабораторните занятия ще 
се проведат при спазване 
на всички епидемични 
мерки. Онлайн лекциите и 
презентациите ще са достъпни 
за всички, докато присъствените 
упражнения ще са ексклузивни 
само за участниците в курса. 

Програмата включва следните 
дейности:

1 юни

Курсът ще започне с въвеждаща 
лекция на д-р Невена Иванова, 
специалист по философия 
на технологиите, която ще 
представи фундаментални 
концепции и тенденции в био-
изкуството, както и целите и 
фокуса на курса.

2-3 юни

Следват два дни лекции на 
международно признатите 
биоарт художнички Саша 
Спачал и д-р Шпела Петрич, 
които ще представят 
методологии и концепции на 
някои от своите биоарт проекти. 
Курсистите ще имат възможност 
да участват активно с въпроси 
и дискусия.

4-6 юни

През тези три дни лабораторни 
занятия, проведени от 
молекулярните биолози проф. 
д-р Георги Милошев, доц. д-р 
Милена Георгиева и биоарт 
художничката Мери Маджик в 
Лабораторията по молекулярна 
генетика към Института за 

молекулярна биология, БАН. Занятията ще запознаят курсистите 
с основни концепции на молекулярната биология и практически 
ще ги обучат на научни протоколи и техники за генетични 
изследвания. Мери Маджик ще проведе уъркшоп на тема Отворен 
биокод на хормона естроген.

9 юни 

Курсът завършва с обсъждане на артистични проекти на курсистите, 
заиграващи се с инструментите, медиите и концепциите, научени 
по време на обучението. В обсъждането ще участват д-р Шпела 
Петрич, проф. Георги Милошев, доц. Милена Георгиева и д-р 
Невена Иванова.

Symbiomatter биоарт лаб 2022 е проект на Symbiomatter: 
лаборатория за експериментални изкуства, с куратори Невена 
Иванова и Албена Баева. Той има за цел да създаде пряка връзка 
между учени и художници в България, като ги срещне в една обща 
работна среда.

“Очакваме да обучим ядро от талантливи български творци, 
които да могат творчески и критически да осмислят най-новите 
тенденции в развитието на биотехнологиите, както и да осъществят 
връзка между науката и обществото” - споделят организаторите.

„Symbiomatter биоарт лаб 2022“ се организира с финансовата 
подкрепа на Национален фонд “Култура”.
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Creative Europe Camp - нов формат за срещи 
на офис "Култура"

 “Creative Europe Camp” е новият иновативен формат 
на офис “Култура” за срещи, консултации и разпространение 
на информация за Програмата. С него екипът на Бюрото си 
поставя за цел да бъде по-близо до публиката и потенциалните 
бенефициенти на Creative Europe. Пътуващият формат ще гостува 
на интересни летни културни фестивали и събития в различни 
точки на България, между които Реките на Русе, A to Jazz и Sofia 
Swing Dance Festival, и ще включва разнообразие от възможности 
за срещи с офис “Култура” - от неформални до предварително 
заявени часове за консултация.

Гостите на “Creative Europe Camp” ще могат да се възползват от 
pop-up библиотека с качествена европейска преводна литература, 
реализирана с подкрепата на Програмата, както и специална зона 
за почивка и комуникация.

“Creative Europe Camp” ще приема различна форма в зависимост 
от пространствата и събитията, на които гостува. Вярвам, 
че Европейските програми трябва да бъдат представяни по 
достъпен начин и се надяваме чрез този формат да достигнем 
до нови организации от цяла България, които са потенциални 
бенефициенти на Програмата.” - коментира Хелиана Велинова, 
комуникационен мениджър на офис „Култура“, Creative Europe 
Desk - България.

Първа спирка това лято на “Cre-
ative Europe Camp” е фестивалът 
“Реките на града - Русе 2022”, 
организиран от Фондация 
“Колективът”, обединяваща 
граждани, експерти и 
институции в проекти, 
подобряващи градската среда 
и живот в България. 

В рамките на фестивала 
екипът на офис “Култура” 
организира информационен 
ден по Програмата, който ще 
се проведе в “Дом Канети”. 
Събитието ще включи кратка 
информационна презентация 
и индивидуални консултации 
с предварително записване, 
което може да направите на 
адрес: https://creativeeurope.
bg/creative-europe-camp-on-
tour-2022 
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История на парите
 Марлена Пенчева

 От древността до 
днес парите са сила, която 
ръководи света. Трудно е да 
си представим развитието на 
човешката цивилизация без 
тяхното влияние. Всичко в 
нашия живот е свързано по 
един или друг начин с парите, 
а периодично ни засяга и някоя 
икономическа криза, свързана 
с тях. Няма точни сведения 
кога са създадени парите, 
тъй като това е станало преди 
появата на писмеността. Но от 
първата размяна на предмети 
до съвременната криптовалута, 
те винаги са имали безспорно 
влияние върху начина на 
функциониране на обществото. 
Ето и най-важните етапи в 
развитието на този вездесъщ 
инструмент за остойностяване 
на продуктите и услугите около 
нас.

Натурална размяна

Преди появата на парите се е практикувала обмяна на стоки и 
услуги, позната в наши дни като бартер. Според изследователи още 
от 9000 г. пр.н.е. крави, овце, камили и друг добитък са ползвани 
за такива разменни сделки. До 3000 г. пр.н.е. древните хора са 
разменяли или дарявали помежду си необходимите им продукти.
Недостатъците на бартера са преодолени със стоковите пари, 
стойността на които се е определяла от използвания за изработката 
им материал. Едни от най-впечатляващите разменни средства са 
кръгли каменни блокове с отвор в центъра, които достигат 5 м в 
диаметър.

Предшественици на парите

Надпис върху глинена плочка информира, че през 2500 г. пр.н.е. в 
Месопотамия са се използвали за разменно средство слитъци от 
благородни метали, наричани шекели или таланти. Те се считат за 
първата известна форма на валута.
Постепенно за по-голямо удобство се налагат различни метали 
за стоковата размяна. Но изненадващо най-дълго използваното 
платежно средство в историята остават черупките от мекотелото 
каури - от 1200 г. пр.н.е. в Китай до средата на миналия век в някои 
части на Африка.
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 Първите метални пари - монети

По време на еволюцията си парите са имали различни форми. 
За най-ранни варианти на метални монети в Китай се приемат 
имитациите на каури от бронз и мед от 1000 г. пр.н.е., както и други 
метални форми, които се развиват до примитивни версии на кръгли 
монети.

Юнона Монета е римската богиня, от която идва названието на 
металните пари. Името монетен двор остава от първата работилница 
за монети, изградена в двора на нейния храм.

Около 500 г. пр.н.е. вече се формира познатата кръгла форма на 
монетите с изображения на богове и императори. Те се появяват 
за първи път в Лидия - част от днешна Турция. Древните гърци 
също започват да произвеждат сребърни и бронзови монети, 
които са удобни, защото бързо могат да бъдат преброени и така 
отпада необходимостта слитъците от метал да се теглят, каквато е 
била практиката преди. Монетите дават сигурност като ефективно 
средство за размяна и осигуряват бурен разцвет на търговията, с 
което подпомагат развитието и на цивилизацията.

 Първите книжни пари – банкноти

В Китай през 118 г. пр.н.е. използват квадратни парчета бяла 
еленска кожа с цветни рамки като кожени пари, което се счита за 
първия документиран вид банкнота.

Като се има предвид, че хартията е изобретена в Китай, не е 
изненада, че там се създава и първата хартиена валута по време на 
управлението на император Джъндзонг (997-1022). Увеличаването 
на банкнотите в обращение води и до първата в историята 

инфлация през 1020 година. 
След като Китай спира да 
използва хартиените си 
банкноти в средата на 15 век, 
монетите отново стават най-
популярната форма на пари в 
страната и в света.

Когато италианският 
изследовател Марко Поло 
посещава Китай, той е изненадан 
от хората, които разменят труда 
и стоките си за обикновени 
парчета хартия. Около 1200 г. 
Поло носи от китайските книжни 
пари в Европа, но те започват 
да се използват много по-
късно – Стокхолмската банка 
издава банкноти за първи път 
около 1661 година. Леките и 
евтини банкноти намалили 
риска при транспортиране 
на благородните метали, но 
като недостатъци се приемали 
ниската им стойност и риска 
от разпространение на повече 
пари, отколкото е налично 
обезпечение.
 

Златният стандарт

В Англия през 1816 г. златото 
е превърнато в стандарт за 
стойност. Това означава, че 
всяка банкнота гарантира 
определено количество от 
благородния метал и може да 
бъде отпечатан само ограничен 
брой, което им дава стойност 
и стабилност. Съединените 
щати също го приемат през 
1900 г., но масовата депресия 
от 30-те години на миналия 
век постепенно слага край на 
златния стандарт. През 1971 г. 
президентът на Съединените 
щати Ричард Никсън обявява, 
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че американският долар вече няма да бъде директно конвертиран 
в злато. Днес в целия свят парите не се подкрепят от благородни 
метали. Те са известни като фиатни пари и имат определена 
стойност, дадена им с правителствено решение на съответната 
държава.

 Фалшифициране

Фалшифицирането съществува от изобретяването на парите и е 
огромен проблем в целия свят. На китайските книжни пари през 
14 век пишело „Всички фалшификатори ще бъдат обезглавени“ 
и наказанието наистина се изпълнявало в случай на измама. В 
Англия наказвали с изгаряне на клада, а в американските колонии 
първите фалшификатори също били посрещнати със смъртно 
наказание. Съвременните банкноти се произвеждат чрез сложни 
печатни технологии със защитни елементи, а фалшификаторите се 
наказват само с лишаване от свобода.
 

Парите днес – онлайн плащания и криптовалута

Общата стойност на парите в света се оценява на около 420 
трилиона долара според Доклада за глобалното богатство за 
2021 г. на една от най-големите швейцарски банки Credit Suisse, 
анализирали богатството на домакинствата на 5,2 милиарда души.
В нашата дигитална ера паричните транзакции редовно се 
извършват по електронен път, без да се обменя никаква физическа 
валута. Развитието на компютърните технологии през втората 
половина на миналия век позволи на парите да станат виртуални. 
През 1998 г. PayPal даде възможност за трансфер на пари от 
компютър на компютър за секунди, а бумът на Интернет и растежът 

на електронната търговия 
направи онлайн плащанията 
все повече използван вариант. 
Днес онлайн транзакциите 
са един от най-популярните 
начини за плащане на стоки и 
услуги.
 

Криптовалути

Биткойн се споменава за първи 
път през 2008 г. и бързо се 
превърна в популярен финансов 
инструмент. Виртуалната 
валута се добива чрез сложни 
изчислителни методи от 
хиляди компютри по света. Тя 
използва криптография за по-
голяма сигурност и е трудна за 
фалшифициране. След биткойн 
бяха създадени и хиляди други 
криптовалути.

Възходът на електронното 
банкиране и криптовалутите е 
доказателство, че се движим 
към безкасово общество и 
цифровите пари най-вероятно 
ще бъдат валутата на бъдещето.
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Създадоха първия виртуален организъм - 
точно копие на истински

Проектът OpenWorm е важна стъпка към опознаването на нервната 
система на прости организми, а в по-далечно бъдеще – може би и 
към създаване на виртуално копие на човешкия мозък

Александър Александров

 Искате ли да 
програмирате истинска нервна 
система на живо същество? Или 
поне на неговото виртуално 
копие. А какво ще кажете да 
участвате в научен проект, 
който би могъл дори да 
допринесе някой ден хората да 
прехвърлят своето съзнание в 
компютри? Е, благодарение на 
интернет технологиите, имате 
възможност да го направите.

Какво е OpenWorm?

Зад това наименование се 
крие инициатива с отворен 
код, посветена на създаването 

на първия виртуален организъм в дигитална среда. Но не просто 
измислен компютърно – генериран организъм, а точно копие на 
съвсем реално животно – червей (нематод), наречен Caenorhab-
ditis elegans. Проектът е изцяло онлайн и обединява концепциите 
за гражданска наука (за която писахме в предишно издание на 
вестник Uchi.bg), софтуера с отворен код и споделеното генериране 
на идеи (т.нар. crowdsourcing). Или с други думи OpenWorm 
обединява огромна общност от учени, инженери и доброволци, 
разпределени по целия свят.

Възникване

Проектът е създаден от Стивън Ларсън, консултант по изчислителни 
невронауки от Сан Диего, Калифорния през 2011 година. Самият той 
е убеден, че моделирането на простата нервна система на червей 
може да бъде важна първа стъпка към по-цялостното разбиране 
на комплексни системи, като такива на бозайници и в крайна 
сметка – достигайки до способността ни да създадем
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виртуално копие на човешкия мозък.

Любопитно е, че според някои компютърни специалисти и 
футуролози, именно това би позволило на човечеството да 
постигне „светия граал“ на технологичното безсмъртие, а именно 
пресъздаването на човешко съзнание в машина. С всичките му 
спомени, мисли, емоции и модели на поведение. Други учени пък 
считат, че ако изобщо такова постижение е възможно, си остава 
под въпрос дали е добра идея да го правим.

Но да се върнем на „отворения червей“. Прецизното симулиране 
на жив организъм, е изключително сложно. Затова и за въпросната 
симулация е избран нематод, който разполага с малко по-малко от 
1000 клетки, включително и 302 неврона. Дори и

симулирането на толкова прост организъм

обаче си остава предизвикателство за съвременната наука 
и технологична мисъл. Показателно е в това отношение, че 
емулирането на активност на червея с продължителност една 
трета от секундата отнема 72 часа.

Затова проектът обединява усилията на разрастваща се общност 
от инженери, невроучени и множество мотивирани доброволци 
от целия свят. Сред тях има десетки специалисти от САЩ, 
Великобритания, Ирландия и други страни.

Какво е направено до момента

Проектът вече постигна редица успехи, като е разработено 
виртуално копие на червея и то дори може да мърда. Т.е. - екипът 

е успял да създаде алгоритъм, 
който да предизвика виртуална 
мускулна контракция, изцяло 
наподобяваща движенията 
на реалния организъм. 
Това включва и копие на 
електрическата активност 
на невроните и синапсите на 
животното.

Друг успех е създаването 
на работещ Worm Brows-
er („червеев браузър“), който 
представлява напълно 
достъпен в интернет софтуерен 
модел на животното с всичките 
му неврони и невронни връзки. 
На негова база е изработен 
динамичен модел, достъпен в 
интернет.

Проектът може и да не е 
най-популярното научно 
достижение в сферата на 
биологията и едва ли може да 
се конкурира по известност 
с клонирането или да кажем 
създаването на синтетични 
форми на живот (синтетична 
биология). Той обаче има 
важно значение за науката, 
позволявайки на невроучените 
да изследват много по-тясно как 
функционира нервната система, 
как действа и как отговаря на 
външни физически влияния. 
Убедението на екипа на проекта 
е, че в бъдеще той ще спомогне 
за много по-доброто разбиране 
работата на човешката нервна 
система и мозък. А в по-
далечна перспектива – и да 
бъде създадена компютърна 
симулация на нашето собствено 
съзнание.
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Logiscool организира летни лагер-
школи за деца

Мария Иванова
 Световната верига школи за дигитално образование Logis-
cool организира едноседмични градски лагер-школи за деца. Те 
ще се проведат през лятната ваканция на учениците. А ранната 
регистрация за участие предоставя различни видове отстъпки (от 
5% до 15%).

От образователната организация уточняват, че темите на лагер-
школите са много разнообразни и съобразени с възрастта на 
участващите деца. Любителите на Minecraft и Roblox например 
могат да се включат в тези на тема “Minecraft Град на героите” 
и “Roblox Гейм хакер”. Ще се проведат и събития, посветени на 
роботиката, на дигиталните творци - “Youtube Студио” и “Творчески 
мобилни фотографии и видеоклипове” и др. В следващите редове 
ще ви представим кратка информация за едни от най-новите 
лагер-школи на Logiscool.

Minecraft Град на героите

Тази лагер-школа е подходяща за деца на възраст от 7 до 14 години. 
Участниците в нея ще имат възможност да научат за безкрайните 
възможности на redstone и да разработят собствена игра с Minecraft. 
Всичко това ще развие уменията им за логическо и алгоритмично 
мислене. Лагер-школата също така помага на децата да развият 

своята креативност, тъй като 
те ще бъдат създателите и 
дизайнерите на бъдещия град 
на любимите си супергерои.

Лагер-школи Roblox

Любителите на Roblox могат 
да се включат в една от 
двете инициативи - Ro-
blox гейм дизайн или Ro-
blox игра “Хакерски лагер”. 
Първата позволява на децата 
да създават всякакви игри, 
които могат да си представят 
- от вълнуващи състезания с 
картинг и рискови трасета с 
препятствия до сложни пъзели 
и много други. Втората пренася 
лагерниците извън рамките 
на играта и им позволява да 
изследват действителния код 
зад любимата си платформа за 

https://www.logiscool.com/bg/
https://www.logiscool.com/bg/
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игри. Те ще се научат да проектират и създадат своя собствена 
Roblox игра, като използват и редактират скриптове на езика за 
програмиране Lua.

Хакерски лагер по програмиране

В най-новата ваканционна лагер-школа на Logiscool децата могат 
да овладеят мисленето, присъщо за програмистите, като решават 
вълнуващи предизвикателства. Тя ще се фокусира и върху 
развитието на тяхното творческо мислене, умения за решаване на 
проблеми и логика. Хакерският лагер по програмиране е подходящ 
за деца от 7 до 11-годишна възраст, които искат да разгадаят 
мистериозни кодове и да разшифроват тайни съобщения, за да 
разрешат загадката на YouTube.

Youtube Студио

По време на тази лагер-школа децата ще научат основите на 
редактирането на видео и аудио и ще могат да изпробват най-
готините онлайн жанрове. Ще бъдат обсъдени и темите за интернет 
троловете, онлайн сигурността и правните аспекти на влогърството. 
Чрез анализ на добри и лоши примери, ще бъде показано какво 
прави един канал в Youtube успешен.

Повече информация за всички предлагани от Logiscool лагер-
школи има тук:

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

График на провежданите през 
лятото събития за всяка една 
от школите можете да намерите 
по-долу:

Logiscool Sofia Geo Milev - 
https://lsc.io/b2713f62

Logiscool Sofia Lozenetz - 
https://lsc.io/e069c89e

Logiscool Sofia Mladost - 
https://lsc.io/217e975a

Logiscool Plovdiv Center - 
https://lsc.io/30213f37

Местата са ограничени, за това 
организаторите призовават 
желаещите да заявят своето 
участие възможно най-скоро. 

https://www.logiscool.com/bg/programs/camps
https://www.logiscool.com/bg/programs/camps
https://www.logiscool.com/bg/docs/summer2022geomilev
https://www.logiscool.com/bg/docs/summer2022lozenetz
https://www.logiscool.com/bg/docs/summer2022mladost
https://www.logiscool.com/bg/docs/summer2022plovdiv

