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Срещнахме се с дългогодишния астронавт 
от NASA Рекс Уолхайм на водещия български 
форум за наука Ratio, където той заедно с други 
интересни учени и специалисти разказа пред 
аудиторията своя опит от трите си мисии в 
космоса. В момента той е Директор по сигурността 
на мисиите в частната компания Axiom Space. 
Уолхайм посъветва младите българи, които искат 
да станат астронавти, да учат здраво, особено 
в сфери като математика, инженерство, точни 
науки и медицина.                 Вижте повече на стр. 12
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Дигитализираха почерка на поета и революционер Христо Ботев
	 Ако сте любопитни как изглежда почерка 
на легендарния български поет и революционер 
Христо Ботев, вече не само можете да го видите, а 
и да го използвате като цифров шрифт, пишейки 
на компютъра. Това е възможно, благодарение 
на нов проект, реализиран от Националната 
картова и платежна схема (част от Борика АД), 
чиято цел е да доближи нас, съвременните хора, 

до личността на обичания ни национален герой.
Всеки може да изтегли новия шрифт, базиран 
на Ботевия почерк, от сайта на проекта. Той 
е направен по модел на съхранени ръкописи 
на революционера, а авторите на проекта се 
надяват да достигне до сърцата на милиони 
българи по целия свят.         
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Най-новите и перспективни специалности в 
българските университети

Мария Иванова
 Завършването на училище е важен 
етап от живота на всеки млад човек. Въпросът 
накъде да продължа след 12-ти клас вълнува 
много от младежите в този период на годината. 
За да сме полезни на всеки, който планира 
да учи в университет, направихме проучване 
на най-перспективните специалности, които 
се предлагат от висшите учебни заведения 
в България. Проверихме и какви нови 
специалности откриват родните вузове, както и 
какви възможности за реализация предлагат те.

Нови университетски специалности

Автомобилна електроника (Интелигентни 
транспортни системи)

Това е нова специалност в ТУ-Варна, която 
гарантира на завършилите я проектантски и 
сервизни умения в областта на автомобилната 
електроника и електронните транспортни системи. 
В рамките на своето обучение в програмата 
студентите получават задълбочени знания и 
практически умения в приоритетни области като 
обща електроника, автомобилна електроника, 
електрически превозни средства и интелигентни 

транспортни системи. Успешно завършилите 
специалността намират реализация в области, 
свързани с разработката, производството и 
експлоатацията на електрони устройства, 
автомобилна електроника, електрически коли и 
интелигентни транспортни системи. “Автомобилна 
електроника (Интелигентни транспортни 
системи)” се реализира на базата на спечелен 
от ТУ-Варна проект по Оперативна програма 
„НОИР“ с бюджет 2 млн. лева. Предвидените 
средства са за създаване на нов учебен план, 
учебни програми, дигитализация на обучението, 
съвременна хардуерна и софтуерна учебна 
база, като и за реализиране на международни 
мобилности на студентите от специалността.

Изкуствен интелект и роботика

Специалността “Изкуствен интелект и роботика” 
на Бургаския свободен университет включва 
курсове по невронни мрежи, машинно обучение, 
сензорни системи, механика на мобилни роботи 
и др. Тя осигурява на завършилите студенти 
обем от знания в областта с основен акцент 
реализирането на конкретни решения. Ето защо 
обучаващите се в нея изготвят курсови проекти 
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по обработка на естествени езици, вградени и 
автономни системи, 3D принтиране и когнитивна 
роботика. Студентите получават и чисто 
практични умения за работа в екип, решаване 
на конкретни нетрадиционни проблеми, 
адаптивност към промените, визия за бъдещото 
развитие и др.

Анализ на данни

От следващата академична учебна година 
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ 
разкрива нова бакалавърска програма „Анализ 
на данни“. Това е първата по рода си у нас 
бакалавърска програма, която има за цел да 
подготви специалисти, извършващи дейностите 
по събиране и анализ на данни за вземане 
на информирани решения и изграждане на 
модели за бъдещи действия. Тя обхваща 
дисциплини от областта на науката за данните 
като статистическо моделиране, машинно 
самообучение и извличане на закономерности от 
данни, анализ и обработка на големи данни и др. 

Записалите се в нея студенти ще изучават също 
съвременни технологии и софтуерни инструменти 
за съхраняване, анотиране, обогатяване и 
предаване на данни, статистически анализ и 
визуализация на данни, извличане на знания от 
данни и др.

"Телемедицина" и "Авиационен 
парамедик"

От тази година Медицинският университет 
в Плевен въвежда две нови специалности – 
"Телемедицина" и "Авиационен парамедик". 
Обучението на студентите в тях ще се осъществява 
съвместно с Висшето училище за телекомуникации 
и пощи (ВУТП) и Висшето военновъздушно 
училище "Георги Бенковски" – Долна Митрополия. 
Подписани са и меморандуми за сътрудничество 
с цел разработване на интердисциплинарни 
хибридни учебни програми с Технически 
университет – Габрово и Великотърновски 
университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Очаква се 
обучените в двете специалности кадри да могат 
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да дават качествени лекарски консултации от 
разстояние чрез компютър, таблет или смартфон, 
както и да оказват спешна медицинска помощ и 
да могат да стабилизират пострадали хора до 
транспортирането им в болница.

А кои са най-добре реализираните 
специалности?

Вероятно за някой от вас изкуствения интелект, 
телемедицината и интелигентните транспортни 
системи звучат твърде сложно и приложими у 
нас в далечното бъдеще. За да сме максимално 
полезни в случая прегледахме рейтинговата 
система на висшите училища в България, 
която дава отговор на въпроса кои са най-
перспективните специалности в българските 
университети през последната година. 

Основавайки се на данни от Националния 
осигурителен институт (НОИ), класацията 
всяка година дава информация за това какъв 
процент от завършилите студенти в различните 
специалности и университети у нас намират 
работа като висшисти след дипломирането си, 
както и какви са осигурителните им доходи.

Според класацията, с най-високи доходи 
(над 4100 лв.) са завършилите специалността 
“Информатика и компютърни науки” в Софийския 
университет. На второ и трето място по доходи 
след завършването се нареждат завършилите 
“Администрация и управление” в Американския 
университет и “Информатика и компютърни 
науки” в Нов български университет. Освен 
инженерните и IT специалисти, с много добра 
реализация са и изучаващите “Машинно 
инженерство и проучване, добив и обработка 
на полезни изкопаеми” в Минно-геоложкия 
университет, става ясно още от годишния индекс.

Прави впечатление, че най-предпочитаните 
доскоро специалности като право и икономика 
остават на по-заден план в класацията за 
сметка на инженерните, математическите и 
компютърните дисциплини. Все по-търсени и с 
добра реализация са не толкова предпочитаните 
доскоро педагогически дисциплини, социалните 
дейности и професиите в сферата на общественото 
здраве: медицински сестри, логопеди и др. 
Със 100% реализация по специалността са 
завършилите медицина, стоматология, фармация, 
строително инженерство, архитектура, геодезия, 
както и завършващите военните висши училища.
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Билингвално	обучение
Подходящо ли е за нашите деца и има ли перспективи за 

развитие в България?
Магдалена Минева
 Пред съвременните родители, които 
се стремят да дадат на децата си максимално 
широко и всеобхватно образование, стоят редица 
дилеми. Една от най-сериозните е свързана 
с добрата езикова подготовка, която да даде 
на младото поколение повече възможности 
да се интегрират успешно в съвременната 
мултикултурна реалност, в която възможности за 
професионална и личностна реализация дебнат 
навсякъде по широкия свят. 

Образователен подход, възприет в последните 
десетилетия, който се развива възходящо и в 
голяма степен дава положителни резултати, 
е билингвалното обучение. Стартирано по 
подходящ и компетентен начин от ранна възраст, 
то може да се окаже изключително полезно за 
развитието на човешкото съзнание и да отключи 
когнитивни способности, за които дори не 
подозираме. 

Какво представлява билингвалното 
обучение?

В буквален превод думата “билингвален” (“bi-
lingual”) означава “двуезичен”. Респективно, 
билингвалното обучение е термин, с който 
описваме успоредното академично образование 
на деца, извършвано на два езика, най-често 
роден (първи) и чужд (втори). Характеризира 
се с планирано и систематизирано поднасяне 
на научна информация и чрез двата речникови 
набора, като крайната цел е по-доброто и 
взаимно обогатяващо им овладяване. 

Научна обосновка и методи за 
билингвално обучение

Концепцията възниква някъде около 1960 г. в 
Америка като образователен метод за деца, за 
които английският не е роден език. Изначалната 
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идея на въвеждането на билингвалното 
обучение е свързана с принципната разлика 
между “социалното” овладяване на даден чужд 
език (BICS - Basic Interpersonal Communication 
Skills) и “академичното” такова (CALP - Cognitive 
Academic Language Proficiency). Първият тип е 
свързано изцяло с комуникацията в ежедневни 
ситуации като например разговор по телефон 
или ходене до магазина, а второто - с далеч по-
обхватни и абстрактни познания.

Дълбоката разлика е, че социалното произхожда 
от определен контекст и възниква по повод 
ситуация, което го дефинира като доста по-
повърхностно. Усвояването му стандартно отнема 
няколко месеца. Академичното, от своя страна, 
е фундаментално знание, което се запечатва 
далеч по-дълбоко и съществува независимо от 
външните обстоятелства. То дава на личността 
способността да синтезира, анализира и сравнява 
различни данни, разширявайки своя когнитивен 
кръгозор. Идеята на билингвалното образование 
е да спомогне за трайното и устойчиво развитие 
на втория вид познание, за което е научно 
доказано, че отнема повече време (поне 5 години) 
и изисква далеч повече целенасочени усилия, и 
чрез по различни канали за възприятие (четене, 
писане, говорене, слушане).
С други думи, ако искате детето ви не просто 
да придобие базисен речников запас от чужди 

думи, с които да борави свободно в ежедневни 
ситуации, а да притежава трайни познания и да 
може да прави по-сложни логически връзки на 
определен език, то билингвалното обучение ви 
дава една доста добра алтернатива. 

Съществуват няколко основни метода за 
прилагане на подобен тип обучение, като най-
разпространените сред тях са:

Транзитно (преходно) билингвално обучение - 
при него в самото начало частично или изцяло се 
борави с родния език на детето, а впоследствие 
плавно се преминава към употребата на втория 
език, докато се извърши пълен преход към 
последния;

Паралелно билингвално обучение - при него 
отново в началото се работи с родния език с 
цел адаптация, като той постепенно се заменя с 
чуждия. Разликата с транзитния подход е, че при 
паралелния все пак комуникацията на първия 
език не се елиминира тотално, а в програмата 
се залагат определени учебни предмети или 
ситуации, в които тя е допустима.

Предимства и недостатъци на 
билингвалното обучение в ранна детска 

възраст

Плюсовете на билингвалното обучение бързо 
биват осъзнати, особено в контекста на 
динамичния съвременен свят, което спомага 
значително за разпространяването на методиката 
както сред частните, така и сред държавните 
учебни институции. Най-ключовите сред тях 
могат да бъдат резюмирани в няколко главни 
точки.

Подобрени когнитивни функции

Деца с билингвално образование притежават по-
креативно мислене и развиват забележителни 
умения за вземане на решение още от най-
ранна възраст. Още повече че академичното 
владеене на втори език доказано задълбочава 
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усвояването и разбирането на първия, като по 
този начин те съществуват едновременно в една 
своеобразна симбиоза. Билингвистите успяват 
също така да отличат важната от маловажната 
информация, което им дава безценно предимство 
при разрешаването на житейски проблеми.

По-забележителни академични 
постижения

Дълбокото познаване и боравене с втори език 
като с роден създава множество сложни връзки 
в нашия мозък и спомага за изграждането на 
специфична и по-многостранна логика, което пък 
се оказва в основата на по-добрите постижения 
както в училище, така и в университета и 
последващото професионално поприще. 

Усъвършенствани културни и социални 
умения

Мъдрите хора са казали, че езикът и книгите са 
прозорец към света. Познаването им ни дава по-
стойностен поглед към културата и начина на 

живот на даден етнос или държава, правейки 
ни по-толерантни и отворени към различното в 
социален план.

По-добра памет и неподатливост на 
заболявания като деменция

Любопитно е, че деца, обучавани по 
билингвистична методика, показват по-остра 
памет в сравнение със своите връстници. Достига 
се до извода, че те помнят далеч по-ясно имена, 
посоки и предмети, което ги предпазва от редица 
заболявания в по-зряла възраст.

Повече възможности за професионална 
реализация

Съвременната реалност ни изправя пред факта, 
че за да си конкурентоспособен на пазара на 
труда, то задължително трябва да владееш 
освен родния си език, поне английски, даже и 
втори западен език (немският, италианският и 
испанският стават все по-търсени). Това отваря 
възможности както за работа в чуждестранни 
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компании, така и за достъп до специализирана 
информация в професионалната сфера, в която 
човекът е решил да се развива.

На фона на всичките предимства, основното 
притеснение на родителите, свързано с 
билингвалното образование, често е само 
едно - ще повлияе ли усвояването на втория 
език на качественото боравене с първия? 
Въпросът е съвсем резонен, предвид че една 
от разпространените теории за чуждоезиковото 
обучение е, че личността е способна да развие 
академично втори език едва когато е овладяла 
изцяло родния си. И все пак, няма сериозни 
научни доказателства, че подобна методика 
обърква децата или спира тяхното развитие, 
напротив - резултатите от нея обикновено са 
подчертано добри, стига тя да се прилага по 
професионален и осъзнат начин. 

Подходящо ли е билингвалното обучение 
за класните стаи? Какви са перспективите 

пред метода в световен и национален 
мащаб?

Въпреки добрите резултати, за въвеждане на 
масово билингвално обучение все още е твърде 
рано да се говори. Към момента в България 
методът се прилага успешно предимно от 
частни училища и детски градини, по-рядко 
от държавни, и то само в отделни паралелки. 
Причината е, че за да се превърне даден 
образователен подход в стандарт, то той трябва 
да е абсолютно безапелационен и подходящ 
за всички деца, което към момента не съвпада 
както с националната, така и със световна 
реалност. Затова пък такъв тип преподаване 
е достатъчно възприет, за да могат родители, 
които искат детето им да се облагодетелства от 
билингвизма, да имат достатъчно възможности 
да му предоставят подходящо образование, още 
повече че понякога това е необходимо. 

Като пример за ситуации, в които билингвалното 
обучение е не просто алтернатива, а препоръчана 
методика, можем да посочим:

- Наличие на етнически малцинства на дадена 
територия;
- Деца на родители от смесени бракове;
- Държави, в които има повече от един официален 
език. 

Във всеки един от гореспоменатите случаи на 
децата се налага да боравят еднакво добре 
поне с два езика, за да се интегрират успешно 
към съответната реалност и да имат достатъчно 
възможности за развитие. Компромисното 
овладяване на който и да било от тях може дори 
да ги лиши от пълноценно общуване с част от 
семейството или населението на страната, на 
която са официални граждани. 

Защо е важно да съществуват варианти 
за билингвално обучение и каква 

добавена стойност носи то на нашите 
деца?

Първостепенният извод е, че колкото по-рано 
тренираш съзнанието си за възприемане на 
повече от един език, толкова повече повишаваш 
шансовете си за неговото пълно и безпроблемно 
усвояване. В допълнение, подобен подход ще 
улесни и “сблъсъка” с други бъдещи езици, които 
ни се налага да овладеем в хода на живота си. 

Билингвалното обучение дава уникалната 
възможност на децата ни да се научат по 
естествен начин да възприемат света и връзките 
в него по-обхватно и цялостно още от най-млада 
възраст. Прави ги по-възприемчиви, по-мислещи, 
по-конкурентоспособни и по-толерантни. Дава 
им възможност да осъзнаят и развият цялостно 
личността си, ако са представители на етническо 
малцинство, деца от смесен брак или жители на 
страна, в която съществуват няколко официални 
езика. 

Това са достатъчно смислени аргументи да му 
се даде шанс да докаже предимствата си и 
вероятно неговото още по-динамично развитие 
тепърва започва.
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Докторантската 

стипендия става 750 
лева

Докторантската стипендия се увеличава с 50% и 
става 750 лв. на месец, считано от 1 април т.г., реши 
правителството. Повече пари ще получават около 
3500 докторанти, обучаващи се в държавните висши 
училища, и още около 300 – в научните организации. 
В държавния бюджет за 2022 г. за увеличението на 
докторантските стипендии са отделени 8,6 млн. лв.

Повишението е необходимо заради непрекъснато 
растящите разходи за издръжка на живот. Целта 
е постепенно на докторантите да се осигурят 
достатъчно средства, за да могат да се фокусират 
върху обучението и изследователската си дейност и да 
постигат по-високи резултати. Това ще доведе до по-
добро качество на обучение и доближаването му до 
изискванията на работодателите. С правителственото 
постановление се предвижда да отпаднат ежегодно 
предоставяните средства за допълнителни ...  

       Вижте още: Uchi.bg

Американският университет в България (АУБ) и 
Университетът за деца обединяват усилията си това 
лято, за да предложат едно различно и вдъхновяващо 
ваканционно изживяване за гимназистите с интереси 
в областта на роботиката, електрониката и науката. 
Първата на Балканите международна научна STEM 
академия “Sci-Tech Summer Academy” отваря врати за 
ученици от 14- до 17-годишна възраст с интереси към 
науките и технологиите и ще се проведе в кампуса на 
АУБ в Благоевград от 17 до 30 юли. Изцяло ориентирана 
към практиката и следвайки STEM подхода на обучение, 
академията ще се проведе в отлично оборудваните 
лаборатории на университета и ще предложи набор от 
практически упражнения, увлекателни експерименти и 
вдъхновяващи екипни проекти.

През двете седмици на академията участниците ще се 
потопят в един хипнотизиращ свят, пълен с грандиозни 
научни експерименти. Всеки ден ще изследват ...
   

Вижте още: Uchi.bg

Остават броени дни до дългоочакваното второ 
издание на семинара за тийнейджъри Teen Pow-
er 2, който тази година е под надслов „Бъдещето 
принадлежи на теб!”.

В рамките на 6 часа, на сцената на Teen Power, ще се 
качат продуцентът Маги Халваджиян, европейският 
рекордьор по кайтсърф Никола Абаджиев – Коки, 
сноубордист N1 на България – Радо Янков, създателят 
на Usha.se Дарин Маджаров, един от най-успешните 
български актьори навън – Юлиан Костов – познат 
от хитовия сериал на Netflix – „Shadow and bone” и 
партньор на Мария Бакалова, която ще се включи 
в деня на своя рожден ден с ексклузивно видео 
послание към младите хора в България. В Teen Power 
2 „влизат” още човекът, който запали цяла България 
да събира капачки с инициативата „Капачки за 
бъдеще” Лазар Радков и Антони Христов – 18-години 
художествен директор на Pixar и днес основател...  
              

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
И училищните 

директори ще се 
явяват на изпити 

Кандидатите за директори на всички видове 
институции в системата на предучилищното и 
училищното образование ще защитават концепция 
за стратегическо управление на институцията за три 
години напред.

Това е предвидено в проект на наредбата за 
провеждане на конкурсите за заемане на длъжността 
„директор“, публикувана за обществено обсъждане.

По време на защитата ще се оценяват уменията на 
кандидата да представи писмената си концепция 
синтезирано и да аргументира предложенията си. Ще 
се преценява доколко неговата визия съответства на 
спецификата на институцията и дали за постигането 
й се отчитат необходимите ресурси – финансови, 
интелектуални, човешки. Оценяването включва също 
мотивация за заемане на длъжността, умения за ...          

       Вижте още: Uchi.bg

Мария Бакалова с 
ексклузивно участие 

в семинар за 
тийнейджъри

Лятна Sci-Tech 
Академия за 

ученици стартира 
през юли

https://uchi.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-750-%d0%bb%d0%b2/
https://uchi.bg/%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b0-sci-tech-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bf/
https://uchi.bg/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5/
https://uchi.bg/%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0/
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Стартира „Глобално 
училище в действие“

Стартират ежегодните конкурси „Глобално училище“ 
и „Глобално училище в действие“, организирани от 
Българската платформа за международно развитие 
(БПМР). Темата на тазгодишните конкурси е „Мир у 
дома, мир в света“. Учителите и учениците могат да 
подадат своите идейни предложения до 31 юли 2022 

г.

Конкурсът се организира по повод Десетата юбилейна 
конференция за глобално образование, която ще се 
проведе през септември 2022 г. в София и ще бъде на 
тема „Образование за мир“. Тя се провежда в година на 
увеличени бежански потоци в резултат от войната на 
Русия в Украйна, на продължаващата война в Сирия, 
на липсата на стабилно управление в Афганистан и 
още много други конфликти и неразрешени проблеми 
в света. „Подготвяме конференцията в година на 
запазваща се политическа нестабилност в ...                           

      Вижте още: Uchi.bg

МОН: В Европа са 
се обединили 120 

университета 
Сто и двадесет обединения на висши училища и 
научни организации са се случили в Европа от 2000 
до 2019 г. Пикът на този процес е през 2013-2015 г., 
когато са регистрирани 37 консолидации, показват 
данни на Европейската асоциация на университетите 
(ЕАУ). Става дума за държавите, които привличат 
най-силно българските кандидат-студенти.

До този извод стигат експертите от Института за пазарна 
икономика (ИПИ) при анализа на международния опит 
при сливанията, придобиванията, поглъщанията и 
консолидацията на университети. Днес проучването 
беше представено пред членовете на работната група 
към Министерството на образованието и науката, 
която до 30 юни 2022 г. трябва да изготви концепция 
за обединяване на висши училища в България. 
Тенденцията към консолидация на университетите 
не само в Европа, но и по света се засилва през ... 

Вижте още: Uchi.bg

Какви са конкретните стъпки, за да станеш успешен 
програмист и кои са уменията, които се търсят 
на пазара? Как един млад човек с интерес към 
изкуството и дизайна може да използва новите 
технологии, за да реализира своя талант? Какво 
е NFT и как ще ни помогне да се развиваме в 
креативните професии? Как да си направим 
дигитален портфейл и да го използваме по сигурен 
начин? Откъде да търсим финансиране за развитие 
на бизнес идеи? Отговорите на тези и много други 
въпроси ще научат русенските ученици по време 
на предстоящите Седмици на дигиталното изкуство 
и технологии. Младежите ще се срещнат с успешни 
професионалисти от технологичния сектор, които ще 
им разкрият тънкости от кухнята на ИТ света.

В серия от събития, експертите ще демонстрират 
различни приложения на блокчейн, ще дадат 
конкретни съвети на бъдещите програмисти как да ...
     

Вижте още: Uchi.bg

Българската платформа за хотели и заведения 
TouchMеnu представи възможностите за 
дигитализиране на туристическите услуги в открит 
урок по туризъм в Професионалната Гимназия 
„Георги Сава Раковски“ в гр. Костенец. Представители 
на приложението обсъдиха с учениците големите 
предизвикателства пред туризма в началото на 
летния сезон, необходимостта от квалифицирани 
кадри, както и възможностите за подобряване на 
услугите в сектора чрез новите технологии.

В откритият урок участваха младежи от десети 
и единадесети клас, които задаваха въпроси за 
предизвикателствата пред налагането на дигитален 
продукт в бранш като туризма, който претърпя 
големи загуби през последните две години. Някои от 
учениците, които вече работят в заведения и хотели, 
изявиха желание да използват платформата в своята 
работа. В рамките на дискусията бяха изтъкнати ...

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ

Ученици от Костенец 
се запознаха 
с дигиталните 
технологии в 

туризма

Русенски младежи 
ще се докоснат до 
програмирането 

и блокчейн 
технологиите

https://uchi.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb/
https://uchi.bg/%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-20-%d0%b3o%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8-120/
https://uchi.bg/%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://uchi.bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%86-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%b8%d0%b3/
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Интервю на Александър АлександровПродължава от стр. 1

ВЪПРОС: С днешната революция на 
частните космически полети и всички тези 
компании, които се появяват, мислите ли, 
че идва времето, когато всеки един от нас 
ще може да полети в Космоса?

ОТГОВОР: Да, според мен, сме на прага на 
момента, когато ще превозваме хора от точка до 
точка. Първите космически туристи на Virgin Ga-
lactic вече излетяха и се завърнаха обратно. Ако 
доразвием това постижение, очаквам в малко 
по-далечно бъдеще да можем да летим от една 
точка, до друга на Земята. Например да отидем от 
Ню Йорк, до Лондон много бързо. За да постигнете 
това, ще трябва да сте извън атмосферата - т.е. 
за кратко ще бъдете в космоса. Смятам, че хората 
скоро ще правят това. Полетите в орбита са по-
трудни, но те също вече стават по-достъпни и по-
евтини с ракетите за многократна употреба. Така 
че смятам, че и това може да се случи в бъдеще.

ВЪПРОС: Кога ще възможно според Вас?

ОТГОВОР: Надявам се през следващите 20 години. 
Ако днес някои хора могат да прекарат в космоса 
между 3 и 5 минути, то в бъдеще този период 
ще се увеличава, така че си представете, какво 
може да стане през следващите пет години. Но за 
полети от точка до точка ще трябва малко повече 
време.

ВЪПРОС: А къде виждате мястото на малки 
страни като България в тази революция?

ОТГОВОР: С моята компания Axiom Space можем 
да създадем възможности за страна като вашата 
да има програма за астронавти, дори и без 
налична космическа програма.

Въпрос: Можете да направите това за 
България?

НАУКА

Астронавтът Рекс Уолхайм пред Uchi.bg: Опитваме 
се да използваме космоса, за да направим живота 

на Земята по-добър
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ОТГОВОР: Да! Ако България иска да изпрати 
астронавти в космоса, тя може да ги финансира и 
ние ще помогнем те да бъдат подбрани, обучени и 
да им осигурим оборудването, което ще използват 
в орбита - за експерименти, наука, производство. 
След това можем да осъществим полета им до 
Международната космическа станция, където те 
ще могат да извършват всичките си изследвания. 
По този начин България ще разполага със 
собствени астронавти.

ВЪПРОС: Това е чудесно! А според вас, ще 
може ли човечеството да се превърне в 
истинска космическа цивилизация, без 
международно сътрудничество?

ОТГОВОР: Не. Трябва да има сътрудничество. 
Това е най-добрият начин да бъде постигната 
тази цел. Особено, ако искаме да осъществяваме 
междупланетни пътувания, да изпратим хора да 
живеят на Марс, да имаме база на Марс. Това е 
толкова скъпо и сложно за осъществяване, че 
имаме нужда от международно сътрудничество.

ВЪПРОС: Не можем да го направим сами?

ОТГОВОР: Смятам, че можем и сами да отидем до 
там еднократно, но за да се изгради истинска 
инфраструктура, ще трябват усилията на повече 
от една държави. Всеки потенциално може да 
изгради различни части от нея.

ВЪПРОС: Някои хора днес твърдят, че 
космическите изследвания струват 
много пари, а ние имаме по-належащи 
задачи като борбата с бедността или 
с икономически кризи. Какво бихте им 
казали?

ОТГОВОР: Опитваме се да използваме космоса, 
за да правим живота тук на Земята по-добър. 
NASA например прави много проучвания на 
Международната космическа станция, за да 
разберат как функционират болестите или как 
да правим по-добри лекарства. Това е, което 

наистина си струва да правим - да помагаме на 
хората на Земята.

ВЪПРОС: Какво ще посъветвате младите 
хора от България и други страни, които 
искат да станат астронавти?

ОТГОВОР: Най-важното нещо е да се трудят 
здраво в училище, да наблегнат най-вече 
на научни дисциплини като математика, 
инженерство, медицина и др. Да работят здраво 
в тези области и да си създават бекграунд, който 
ще им е необходим при космическите полети.

ВЪПРОС: И след това как биха могли да 
се присъединят към някоя космическа 
програма?

ОТГОВОР: Те могат да се присъединят към 
Европейската космическа агенция, ако си 
сътрудничите с нея. Или да работят с компании 
като Axiom Space в частния сектор.

ВЪПРОС: Накрая, бихте ли споделили най-
голямото предизвикателство, пред което 
сте се изправяли по време на престоя си 
в космоса, както и най-забавното нещо, 
което ви се е случило?

ОТГОВОР: Най-голямото ми предизвикателство 
вероятно беше да правя космически разходки 
и да приключа всичко навреме. На втората ми 
мисия бях водещият участник в разходките в 
космоса и имах много задачи, които трябваше 
да бъдат свършени. Беше доста сложно да 
направя всичко в рамките на три космически 
разходки. Това определено беше най-голямото 
ми предизвикателство - да свърша всичко и да 
се прибера в безопасност. 

Колкото до най-смешното ми преживяване - има 
много такива, но мисля, че най-забавните случки 
са свързани с извършването на различни неща 
в безтегловност - подхвърляне на храна или 
просто игра с приятели - астронавти.
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Нов конкурс за млади изследователи набира 
участници от цяла Европа

 EU TalentON e нов конкурс 
за млади изследователи, който 
се провежда от Европейската 
комисия (ЕК) в рамките на 
инициативата “Лайден – 
Европейска столица на науката”. 
Събитието представлява 
четиридневно състезание, което 
ще събере около сто младежи от 
целия Европейски съюз (ЕС). То 
ще включва обширна програма, 
създадена съвместно с 
академичните среди и бизнеса.

Участниците в конкурса 
ще бъдат изправени пред 
предизвикателството да 
представят възможно най-
добрите научни решения 
на различни обществени 
предизвикателства. Освен 
разрешаване на някои от 
най-важните проблеми на 
нашето общество, те ще имат 
възможност да разширят 
уменията и знанията си в 
избраната от тях област, 
както и да се срещнат с техни 
връстници със сходни интереси 
от цяла Европа.

Пет мисии на ЕС

Мисиите на ЕС представляват 
нов начин за намиране 
на конкретни решения на 
някои от най-значимите 
предизвикателства пред 
човечеството. Те поставят 
амбициозни цели като 
превръщането на Европа в по-
зелен, по-здравословен, по-

приобщаващ и по-устойчив 
континент. А конкретни 
резултати се очаква да бъдат 
наблюдавани до 2030 година. 
По време на конкурса за млади 
изследователи EU TalentOn 
екипите ще могат да формулират 
своите предизвикателства в 
рамките на тези пет мисии на 
ЕС.

Програма на EU TalentON

Избраните за участие в EU Talen-
tON младежи ще бъдат поканени 
в град Лайден. Там те ще имат 
възможността да се включат в 
четиридневната програма на 
конкурса, която ще се проведе от 
14 до 18 септември 2022 година. 
Всички разходи по пътуване, 
настаняване и храна се поемат 
от организаторите. Те поемат и 
ангажимента да предоставят 
всички необходими условия 
(включително и целодневни 
консултации с ментори), за 
да могат младите таланти да 
генерират решения, променящи 

бъдещето на Европа към по-
добро.

Повече за инициативата

EU TalentOn е пилотен проект 
на Европейската комисия 
в рамките на инициативата 
“Лайден – Европейска столица 
на науката”. Той има за цел да 
преодолее пропастта между 
младите таланти, науката и 
бизнеса. Конкурсът неслучайно 
стартира през 2022 г., която е 
обявена за Европейска година 
на младежта.

От кандидатите се очаква да 
бъдат на възраст между 21 
и 35 години да са студенти 
или обвързани по друг начин 
с научните и академичните 
среди. Всеки, отговарящ на 
условията, може да подаде 
заявление за участие през 
уеб страницата на конкурса – 
https://talenton.eu. Крайният 
срок за кандидатстване е 30 
юни.

https://talenton.eu/
https://talenton.eu
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 Какво представляват умните гривни и часовници

 През последните години 
носимите джаджи придобиват 
все по-голяма популярност. 
Сред тях, разбира се, се 
открояват фитнес гривните и 
смарт часовниците. Тези два 
класа устройства споделят 
някои основни черти, но и се 
различават значително, което е 
съвсем нормално, тъй като имат 
различна насоченост.

Смарт гривните

Нека да започнем с това какво 
включват фитнес гривните. 
Този клас устройства често се 
характеризират с по-малък 
екран, който е елипсовиден 
или правоъгълен. Те имат и 
силиконова каишка, която 
издържа в разнообразни 
условия. Трябва да отбележим, 

че почти всички такива джаджи имат AMOLED екрани. Използването 
на такъв тип панели е възможно заради сравнително достъпните 
цени на екрани с по-малък диагонал.

Дисплеите

са сензорни, което означава, че могат да се управляват с докосване. 
Те дават базова информация, включително час и дата, като могат 
да показват и известията от свързания телефон. Налични са и 
опции за следене на здравни показатели, като пулс, качество 
на съня и нивата на кислород в кръвта, в зависимост от модела. 
Гривната може да проследява и редица видове тренировки.

Под екрана се крие миниатюрна дънна платка, в която са вградени 
паметта и необходимите за функционирането чипове. Към това 
има и батерия с малък капацитет, който обаче е достатъчен за 
постигането на сравнително добра издръжливост с един заряд - 
между една и две седмици, в зависимост от натоварването.

Сензорите

за отчитане на здравни параметри са в долната част на корпуса, като 
тук са и пиновете за зареждане. В повечето случаи зареждането 

Павлин Луканов
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става чрез специална 
докинг станция, която идва 
в комплект с устройството. 
За преглед на детайлните 
записи от тренировки трябва 
да използвате съответното 
мобилно приложение. През 
него получавате и достъп до 
допълнителни настройки на 
устройството.

Персонализирането на 
гривните е възможно основно 
по две направления. Първото 
е циферблатът, като тук 
има множество дизайни, 
както на гривната, така и 
през приложението. Другата 
възможност е чрез каишката, 
които често се предлагат в 
разнообразни цветове.

Умните часовници

При смарт часовниците е 
запазена основната концепция, 
но с някои значителни 
разлики. Тук получавате доста 
повече функционалности и 
възможности, но съответно с 
по-високи цени. Те най-често 
имат кръгли и по-големи корпус 
и екран с по-висока резолюция, 
показвайки повече съдържание.

Тук отново са налични опции за 
персонализиране с циферблати, 
но имате възможност да 
избирате и какви параметри да 
се показват. Освен това голяма 
част от устройствата предлагат 
лесна опция за смяна на 
каишката, отвъд тези на самия 
производител. Това включва 
кожени и силиконови каишки, 
както и метални верижки.

Операционна система

Часовниците се делят и по това дали имат пълнофункционална 
операционна система, като WearOS на Google или са с по-
ограничена. В първия случай има възможности за инсталиране на 
допълнителни приложения, а във втория разполагате с набор от 
предварително инсталирани.

В първия случай обаче има един основен минус и това е по-
ограничената издръжливост на батерията, достигаща до няколко 
дни. При вторият тип устройства се получават около две седмици 
издръжливост, но това, разбира се, е относително и зависи от 
натоварването.

Възможност за мобилни разговори

Повечето смарт часовници са с опция за провеждане на разговори, 
използвайки свързания смартфон, чрез вградени говорител и 
микрофон. Някои модели включват и eSIM функционалност, която 
позволява добавянето на мобилен план и използването му за 
достъп до Интернет и разговори. Така дори когато излизате навън 
без смартфона си можете да слушате музика и да провеждате 
разговори.

Тук и изискванията към хардуера са по-значителни, като се 
използват повече памет и по-мощни чипсети.

Здравни функции

Смарт часовниците поддържат и добавянето на допълнителни 
възможности за проследяване на здравни параметри. Това включва 
изготвянето на електрокардиограма (ЕКГ) и измерване на кръвното 
налягане. В това отношение още повече се разчита на мобилните 
приложения за допълнителни данни от тренировки и показване 
на здравословните параметри. Възможно е и активирането и 
деактивирането на основни функционалности.

Интересна новост при съвременните часовници е поддръжката на 
безжично зареждане (Qi), което означава, че освен с включеното 
в комплекта зарядно, можете да зареждате часовниците и с други 
устройства. Въвежда се и поддръжка за бързо зареждане.

Една от най-полезните функционалности на фитнес гривните и 
смарт часовниците е възможността да изключите изцяло звука 
на смартфона си и да разчитате на известията и индикации за 
обаждания от носимото си устройство.
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движат технологичния свят.

На уеб сървъра Apache например работят огромен 
брой сайтове по света, Firefox е един от най-
популярните интернет браузъри, а с платформата 
за уебсайтове WordPress са създадени над 40% 
от всички съществуващи уебсайтове. В добавка 
- програми като Gimp и текстовите редактори 
Libre и OpenOffice стимулират креативността 
на своите потребители и са станали причина за 
създаването на огромно количество съдържание. 
В настоящата статия ще разкажем за най-
интересните програми с отворен код, за техните 
предимства и за начина, по който развитието им 
променя средата, в която живеем към по-добро.

Предимства на Open Source технологиите

Технологиите с отворен код (Open Source) се 
отличават най-общо с уникалната си концепция 
за разработка на софтуер. За разлика от 
софтуерните продукти със затворен изходен 

ТЕХНОЛОГИИ

Как отворените технологии и отвореният софтуер 
промениха света

 Може и да не знаете, 
но някои от най-значимите 
софтуерни програми в наши 
дни са с напълно свободен 
достъп до своя код. Това 
означава, че всеки може да 
го види, в някои случаи да го 
променя, подобрява и използва 
както намери за добре. Този тип 
програми често са безплатни и 
се разпространяват свободно 
за разлика от софтуера със 
затворен изходен код. И не 
е пресилено да кажем, че в 
много отношения точно те

код, при тези с отворен всеки желаещ външен за 
проекта човек може да достъпва кода, а често 
и да го променя и доразвива. По тази причина 
open source проектите обикновено се развиват 
не от една компания, а от огромна общност от 
независими и разпръснати на различни локации 
програмисти.

Тези общности гарантират, че всеки open source 
проект се развива съгласно най-актуалните 
тенденции, премахват се различни уязвимости и 
проблеми. Затова и този тип решения най-често са 
много по-надеждни и сигурни, предлагат се при 
по-достъпни цени, а много от тях - и безплатно. 
Сред тях има разнообразни офис приложения, 
решения за виртуализация, изграждане на 
сървъри, както и различни други програми, 
способни да обезпечат изцяло фирмената 
информационна инфраструктура на една малка, 
средна или голяма компания.

Ето и някои от най-интересните примери за 
подобни решения.

Мария Иванова
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Платформи за създаване на сайтове с 
отворен код.

Както споменахме в началото, най-популярна 
сред тях е WordPress, на която са направени 
над 40% от уеб сайтовете по света. Нещо повече 
- тя вече не се използва само от блогъри и 
малки бизнеси, а на нея са изградени големи и 
разпознаваеми проекти като TechCrunch.com, The 
New Yorker, Time, Variety, сайтовете на музикални 
звезди като Beyonce и The Rolling Stones, на 
лекоатлета Юсейн Болт, официалния блог на Star 
Wars и много други.

Пазарният дял на WordPress продължава да 
расте и това се дължи на лесната ѝ инсталация 
и употреба, както и на отворения ѝ код, който 
е предпоставка за по-бързото откриване на 
бъгове и създаването на по-сигурни и богати 
функционалности.

Eдин oт гoлeмитe двигaтeли нa cкopoшния 
pacтeж нa WоrdРrеѕѕ е свързан и с фaктa, чe 
мнoгo пoтpeбитeли и фиpми cъздaдoxa нoви yeб-
caйтoвe пo вpeмe нa пaндeмиятa oт кopoнaвиpyc. 
Тази система, разбира се, не е единствената 
безплатна отворена платформа за създаване на 

сайтове и управление на съдържание в интернет. 
Такива са също Joomla, Drupal, както и някои 
решения за изграждане на онлайн магазини като 
OpenCart и PrestaShop например. 

Apache

е един от най-използваните уеб сървъри в 
света. Със своя отворен код той има ключова 
роля за първоначалното разрастване на 
световната мрежа. На него работят над 70% 
от сайтовете, а много специалисти гледат на 
него като на платформа, на базата на която се 
разработват и оценяват другите уеб сървъри. 
Apache се разработва от отворено общество от 
разработчици, наречено Apache Software Foun-
dation и се разпространява под свой собствен 
лиценз - Apache License.

Браузърът Firefox

е създаден от доброволни сътрудници на 
фондацията Mozilla. Идеята на създателите 
му е да намалят до минимум  сложността му 
на ползване. Поради това, както и поради 
ефективното и бързо възпроизвеждане на уеб 
страници и екосистемата от разширения, Fire-
fox през годините постепенно взе голяма част от 
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пазарния дял на Internet Explorer и дълго време 
беше най-използваният уеб браузър.

Текстовите редактори OpenOffice и Libre

правят качественото писане на текстове достъпно 
за всеки. Те са безплатни за потребителите, 
а в същото време разполагат с всички 
функционалности за създаване и редактиране 
на документи и издателска работа.

Операционната система Linuх

е един от най-известните представители 
на софтуера с отворен код. Всъщност този 
вид софтуер възниква именно при нейната 
изработка, инициирана от Линус Торвалдс, 
който се счита за създател на ядрото на Linux. 
Официалната емблема на Linux е пингвин на 
име Tux и е създадена от Лари Юинг през 1996 
година. Любопитен факт е, че идеята за нея идва 
от екскурзия на Торвалдс в Австралия, когато той 
е бил ухапан от пингвин.

Asterisk
 

Традиционно телефонните централи са се 
развивали като големи и тежки аналогови 
съоръжения. Дори и когато се цифровизират, си 

остават много от традиционните им ограничения. 
Софтуерната телефонна централа Asterisk обаче 
променя това и на практика успява да превърне 
обикновения компютър в комуникационен 
сървър или казано по друг начин - в телефонна 
централа.

Тя може да се използва за изграждане на различни 
приложения като бизнес телефонни системи (IP 
централи), VoIP шлюзове, конферентни сървъри 
и др., които значително опростяват процеса на 
комуникацията с глас и видео в реално време. 
Днес в повече от 170 държави се използват 
повече от един милион базирани на Aster-
isk комуникационни системи, които намират 
приложение в работата на кол центрове, 
превозвачи, държавни агенции и какво ли още 
не.

В заключение можем да обобщим, че през 
годините отворените технологии постепенно 
успяха да променят света, в който живеем. Както 
споменахме в началото, те са по-надеждни, тъй 
като хиляди независими програмисти ги тестват 
и усъвършенстват непрекъснато. Много от тях са 
безплатни или на изключително достъпна цена. 
Не на последно място - развитието им предлага 
потенциал за по-бързи иновации във всички 
свързани с тях сфери.
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По улиците на античния римски град Помпей вече 
се разхожда куче-робот

Мария Иванова

 Представете си утрото в един обикновен 
римски град преди близо две хиляди години 
- хората се събуждат в домовете си, наоколо 
чуруликат и прелитат птици, в далечината се 
чува кучешки лай. Много скоро след това обаче 
обстановката коренно се променя - земята 
започва да се тресе с мощен тътен и се покрива от 
плътна пелена пепел и прах. От небето започват 
да валят камъни, предизвикващи суматоха, 
човешки викове и детски плач.

Часове по-късно картината е още по-зловеща 
- тъмно е, а сградите се рушат отвън греда по 
греда като направени от кибритени клечки. 
Пораженията продължават дори и след като сред 
отломките настъпва нощта. Първите слънчеви 
лъчи заварват огромни стълбове черен дим, които 
с всеки следващ гръм стават все по-големи и по-
големи, докато накрая мощна вълна от гореща 
пепел и скални късове покрива всичко наоколо 
и насища въздуха с отровни газове.

Катаклизъм без аналог в историята на 
Апенините

Тази апокалиптична картина описва най-
мощното познато изригване на вулкана Везувий, 
което през 79 г. унищожава до основи градовете 
Херкулан и Помпей. Природният катаклизъм 
погребва хиляди хора под разрушените сгради 
и пластовете вулканична пепел в двата града. 
Изригването е толкова силно, че всяка секунда 
изхвърля в атмосферата милион и половина тона 
лава, пепел и отровни газове на височина от 
15 до 30 километра. Прииждащата към Помпей 
лава далеч не е била единственият проблем на 
жителите на града. Междувременно отгоре им се 
изсипвала градушка от камъни, падащи с 200 км. 
в час, вятърът донасял отровни газове и пепел, 
от които оцелелите след каменната градушка 
се задушавали, а часове по-късно лавата 
застигнала и последните хора и животни, които 
загивали на място от високите температури.
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Помпей днес

Помпей е покрит от лава, която обаче го съхранява 
през вековете като феноменален археологически 
обект. Градът е открит съвсем случайно от двама 
работници през 1599 година. А през 1748 г. са 
проведени и първите разкопки. От тогава до 
днес са открити множество запазени постройки, 
мебели, бижута, артефакти и обгорени вкаменени 
тела на хора и животни. Древният римски град, 
който е разрушен през 79 г. след изригването 
на Везувий, днес е превърнат в открит музей, 
посещаван от над 2 милиона туристи годишно.

Отскоро той има още един постоянен обитател. 
Това е 

кучето-робот Spot, 

което броди из руините, за да патрулира и да 
събира информация. Четирикракият робот, 
създаден от Boston Dynamics, може да се движи по 
трудни терени, до които хората нямат безопасен 
достъп. Освен това, иновативното устройство 
е снабдено с 360-градусово виждане, което му 
помага да избягва всякакви препятствия, както 
и с летящ лазерен скенер, чрез който провежда 
автономно 3D сканиране на руините. Оборудван 

по този начин, Spot е способен да достъпва 
дори и най-малките пространства, като събира и 
записва данни от тях, както и да охранява тунели, 
изкопани от вандали, ограбващи гробниците и 
търгуващи с артефакти. 

Кучешкият патрул 

е част от модернизацията на туристическия 
обект. 25-килограмовият робот от 21 век ще 
патрулира в древния археологически парк с две 
основни задачи. Първата е да открива пукнатини 
и повреди сред руините, които да бъдат 
реставрирани. Както вече споменахме, той може 
да достигне и до най-малките кътчета по време 
на мисията си, за да помогне за опазването на 
застрашените обекти.

Друга съществена мисия на жълтата хрътка в 
Помпей ще бъде разследването на грабителите 
на гробници, които влизат и излизат от обекта, 
използвайки тайни тунели. Технологичният 
ъпдейт на Помпей идва именно след като няколко 
артефакта бяха откраднати от археологическия 
парк през последните години. А това доведе до 
предупреждение от ЮНЕСКО, че обектът, който 
е част от световното културно наследство, се 
разпада.
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Дрон таксито на 

Volocopter завърши 
първия си тестови 

полет

Дрон таксито на Volocopter вече е една крачка по-
близо до влизането си в експлоатация. Германската 
фирма разкри, че нейният четириместен електрически 
VTOL самолет VoloConnect е завършил първия си 
тестови полет през май.

Той е продължил две минути и 14 секунди с обхват от 
60 мили и скорост – 155 MPH. Тези показатели може 
и да не са най-впечатляващите, но предвещават 
автономни полети извън големите градски центрове.

Този вид таксита ще могат да се използват за полети 
по повод бизнес срещи до предградията например.

Очаква се VoloConnect да започне да обслужва 
клиентите от 2026 година. Макар че този срок е 
сравнително далеч, компанията е по-близо до ...

Вижте още: PixelMedia.bg

Създадоха преносими 
мускули, предпазващи 

от наранявания

Myoshirt е името на нов вид преносими мускули, 
създадени специално да предпазват от наранявания 
в горната част на тялото. Изобретението на практика 
предоставя допълнително сухожилие, което осигурява 
повече сила и издръжливост на носещия го.

Ранните тестове на Myoshirt показват, че 
доброволците са изпълнявали упражнения много 
по-дълго от обикновено, като издръжливостта им се 
увеличава с 60% за човек с мускулна дистрофия и 
три пъти за пациенти с травми на гръбначния мозък.

Дори напълно здрави хора могат да използват 
приспособлението, което ще увеличи издръжливостта 
им с 30%, уверяват експерти. Технологията може да 
бъде полезна както за улесняване на ежедневните 
задачи, така и за рехабилитация на болни у дома, 
спестявайки им неудобните и скъпи..

Вижте още: PixelMedia.bg

Потенциалният шлем за смесена реалност на Ap-
ple може да включва съдържание от режисьори от 
Холивуд. От компанията изглежда са постигнали 
споразумение за създаване на съдържание от 
режисьора на The Mandalorian и Iron Man, Джон 
Фавро.

Той е и изпълнителен продуцент на документалната 
творба Prehistoric Planet за Apple TV+. Именно това 
съдържание ще бъде адаптирано за бъдещия шлем, 
съобщава The New York Times.

Като причина за отлагането на шлема за догодина се 
посочва по-бързото изтощаване на батерията. Apple 
планира обаче да представи софтуерни инструменти 
за разработка на продукти за устройството по време 
на WWDC. Apple ще се опита да създаде нови и 
качествени приложения за шлема, които да ... 
               
              Вижте още: VRnews.info

От всичките малки космически роботизирани апарати, 
които са из космоса, най-интересен от любителска 
гледна точка изглежда е хеликоптерът на NASA, In-
genuity. Той е на планетата Марс и продължава да 
изпълнява мисии отвъд първоначално предвидените 
си параметри.

Апаратът облита малки зони на Марс, а сега от 
агенцията споделят ново видео, в което можете да 
видите сами дейността му. По време на 25-я полет на 
Ingenuity, който е осъществен на 18 април, малкият 
апарат е покрил дистанция от около 700 метра със 
скорост близка до 20 километра в час. 

Това е и рекорд за най-продължителен и бърз полет 
досега, като той най-вероятно скоро може да бъде 
подобрен. Полетът е заснет с една от камерите на 
дрона.

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Нов клип показва 
рекордния полет на 
Ingenuity на Марс

AR/VR шлемът 
на Apple ще има 
съдържание от 

Холивуд

https://pixelmedia.bg/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-volocopter-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8-%D1%82%D0%B5/
https://pixelmedia.bg/%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%b0%d0%b7/
https://vrnews.info/2022/06/06/ar-vr-%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-apple-%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b2/
https://tech.offnews.bg/futuristic/nov-klip-pokazva-rekordnia-polet-na-ingenuity-na-mars-19351.html
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Meta и други IT 

гиганти създават 
единен стандарт за 

метавселената
Група компании, сред които някои от най-големите 
имена в технологиите и интернет, се обединиха, за да 
разработят стандарти за оперативна съвместимост, 
необходими за постигане на отворена метавселена.

Организацията се нарича Metaverse Standards Forum 
и сред учредителите ѝ са: Meta, Microsoft, Huawei, 
NVIDIA, Qualcomm, Sony Interactive Entertainment, 
Epic Games, Unity и Adobe.

Прави впечатление, че в списъка не присъства 
технологичният гигант Apple. През последните години 
компанията разработва собствени слушалки за 
виртуална или разширена реалност, които се очаква 
да станат основен играч в метавселената. Още едно 
голямо име, което липсва в списъка, е Google. Според 
съобщенията той също работи върху AR слушалки...  

                        Вижте още: PixelMedia.bg

До 2030 г. Ferrari ще 
електрифицира 60% 

от колите си

Автомобилният производител Ferrari обяви, че ще 
електрифицира 60 процента от продуктовата си гама 
до 2026 година. В момента 40% от автомобилите му 
са с вътрешно горене, а 60% – хибридни или изцяло 
електрически.

Компанията ще заимства технологията за хибридно 
задвижване от своя F1, а електрическите му двигатели 
ще бъдат „проектирани, ръчно изработени и сглобени 
в Маранело, за да осигурят уникално изживяване при 
шофиране“.

Целта на Ferrari е да стане въглеродно неутрална 
до 2030 година. Но дори и тогава тя ще продължи да 
разработва превозни средства с двигател с вътрешно 
горене (ICE). Подобно на други производители на 
спортни автомобили, предизвикателството пред ...      
     
            Вижте още: Pixelmedia.bg

Amazon обяви днес, че по-късно тази година ще 
стартира доставките си с дронове в Локфорд, 
Калифорния. Това е малко американско градче с 
население от около 3500 души, разположено на около 
половин час път от Стоктън. То е известно и като 
родния дом на пионера на авиацията Уелдън Б. Кук.

Компанията обяви, че в момента работи с 
Федералната авиационна администрация на САЩ 
(FAA), за осигуряване на разрешение за доставки 
с дронове. Ако всичко е наред, още преди края на 
годината, избрани потребители в района ще започнат 
да получават хиляди артикули с помощта на дронове. 
Безпилотните летателни апарати ще могат да носят 
до пет килограма полезен товар при скорост до 80 
километра в час. От Amazon уточняват, че системата 
им е проектирана така, че да усеща и избягва 
опасности. Когато летят до мястото на доставка ...

           Вижте още: Pixelmedia.bg

Автомобилният гигант Honda Motors ще пусне 
електрическа тротинетка с три колела до 
последното тримесечие на годината. Информацията 
с формирането на Striemo Inc., подразделение на Ig-
nition Initiative на Honda.

Тротинетката Honda Striemo е електрическо 
средство за микро мобилност с някои уникални 
функционалности. Необичайната добавка на трето 
колело ще предложи по-добър баланс и стабилност. 
Освен това има издръжлива рамка и технология, която 
поддържа баланса дори при максимална скорост.

Striemo достига скорост до 25 км/ч и има обхват с 
едно зареждане до 30 км. Според Йотаро Мори, Главен 
изпълнителен директор на Striemo Inc., новият модел 
ще предложи уникален метод за транспортиране. 
Striemo ще е наличен първоначално в Япония до ...   

                 Вижте още:  Escooter.website

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Honda анонсира 
тротинетка с три 
колела – Striemo

Amazon стартира 
доставки с 
дронове в 

Калифорния

https://pixelmedia.bg/meta-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-it-%d0%b3%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/
https://pixelmedia.bg/%d0%b4%d0%be-2030-%d0%b3-ferrari-%d1%89%d0%b5-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%b0-60-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%82/
https://pixelmedia.bg/amazon-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%be/
https://escooter.website/2022/06/20/honda-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B0-striemo/
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Русенски младежи ще се докоснат до 
програмирането и блокчейн технологиите

 Какви са конкретните стъпки, за да 
станеш успешен програмист и кои са уменията, 
които се търсят на пазара? Как един млад човек 
с интерес към изкуството и дизайна може да 
използва новите технологии, за да реализира 
своя талант? Какво е NFT и как ще ни помогне да 
се развиваме в креативните професии? Как да си 
направим дигитален портфейл и да го използваме 
по сигурен начин? Откъде да търсим финансиране 
за развитие на бизнес идеи? Отговорите на тези 
и много други въпроси ще научат русенските 
ученици по време на предстоящите Седмици на 
дигиталното изкуство и технологии. Младежите 
ще се срещнат с успешни професионалисти от 
технологичния сектор, които ще им разкрият 
тънкости от кухнята на ИТ света.

В серия от събития, експертите ще демонстрират 
различни приложения на блокчейн, ще дадат 
конкретни съвети на бъдещите програмисти 
как да се представят добре пред потенциални 
работодатели, ще насочат младежите как да 
мислят като предприемачи и ще им покажат 
начини за управляване и ограничаване на 
споделяната информация в интернет.

Инициативата Седмици на дигиталното изкуство 
и технологии е на русенското сдружение Startup 

Factory и ще се проведе от 1 до 14 юли. Участието 
във всички обучения и работилници е напълно 
безплатно, като младежите могат да посетят 
едно или няколко от събитията, в зависимост 
от интереса си. Необходима е предварителна 
регистрация в страницата на инициативата, в 
която са описани подробно лекторите, темите, 
мястото и часа на провеждане: https://bit.ly/3G-
z7XWF 

“Има събития, които дават силен импулс и 
посока за професионално и личностно развитие. 
Седмиците на дигиталното изкуство и технологии 
са едно от тези събития” – казва Емилиян Енев, 
председател на Startup Factory.

Инициативата ще завърши с нетуъркинг парти на 
кея на града, на което младежите ще се срещнат с 
представители на високотехнологични компании. 
От работодателите те ще научат за отворените 
стажантски програми и летни стажове. Така 
учениците ще могат да използват ваканцията, 
за да направят първите си стъпки в желаната 
от тях област на ИТ сферата. Предприемачите 
ще разкажат в неформална обстановка за свои 
провали и успехи и ще обяснят на младите хора 
защо е важно да започнат да трупат опит още от 
ученическите години.

https://startupfactory.bg/blogbg/dizayn/%D0%B5vents/digitalno-izkustvo-i-tehnologii/
https://startupfactory.bg/blogbg/dizayn/%D0%B5vents/digitalno-izkustvo-i-tehnologii/
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Какво е фенология, как се влияе от климатичните 
промени и защо това е важно за нас

Автор: Роман Рачков, Climateka.bg

 Терминът фенология е въведен от 
белгийския ботаник Чарлз Морен през 1849 
година. Фенологията е научна дисциплина, която 
изучава влиянието на околната среда върху 
различни повтарящи се събития в жизнените 
цикли, характерни за растенията и животните. 
Целта на изследванията при фенологията 
е да се опишат агентите, които причиняват 
промените, случващи се при различни събития. 
Те са естествени и периодични, като цъфтеж на 
дървесните видове или поява на прелетните 
птици в определен регион. Идеята е, че може 
да се установи взаимовръзка между датите на 
възникване на събитие, климатичните показатели 
и интервалите на възникване между всяко от 
тях. Ето защо се твърди, че във фенологията 
има стратегическа интеграция между биология, 
екология и метеорология. 

Тя е отговорна за изучаването на възможните 
промени и реакции на растението към различни 
фактори на околната среда, опитвайки се да 
предвиди поведението му преди появата на 

възможна нова екологична обстановка. Освен 
това, чрез нея се правят хронологични сравнения 
за едно и също събитие на дадено място.

Климатичните промени са свързани с промени 
в температурата и валежите, и следователно 
и с фенологията. При по-високи температури 
ще виждаме по-ранна пролет и по-късна есен 
в умерените региони. В дългосрочен план със 
сигурност ще можем да видим разширяването на 
тропическите климатични зони, което ще промени 
вида на присъстващите растения и биологичните 
ритми на тези, които оцеляват в тези зони.

Какво представлява сумата на 
ефективните температури?

Една от най-честите грешки при работата ни с 
растенията е прилагането на механичния подход 
към тях. Чoвек чете надписа на пакетчето 
със семената за раннозрял разсад – „35 дни 
от засяване до прибирането на реколтата“ и 
отбелязва в календара: ще го посадя на 1 май, 

https://www.climateka.bg/
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а на 5 – 6 юни ще прибирам. Реколтата ще 
съхранявам… Растението обаче не е кафеварка 
с програма и инструкция за ползване. Растението 
е доста по-фино нещо. Термините „раннозреещ” 
или “къснозреещ“ са относителни и само условно 
са свързани с някакви конкретни дати. Кога 
цъфти липата? В края на май – юни пише в 
книгите. Но се случват години, когато тя цъфти 
и по-рано. Само относително може да се говори 
за времето на узряване и само в рамките на 
конкретния ботанически вид. Така че най-добре 
е да се сравнява ранозрелостта на един сорт 
домат с други сортове домати, а на репичките с 
репички. Логично е на високо растящите сортове 
домати плодовете да се появят по-късно от 
нискостеблените, а на дребните, ранни репички 
по-рано от едрите, къснозреещи. 

Как да разберем, обаче кога ще 
цъфнат и узреят „раннозрелите“ и кога 

„къснозреещите“ сортове? 

Тук идва на помощ фенологията. Когато 
агрономите говорят за скорост на развитие на 
отделната култура, те въвеждат понятието сума 
на ефективните температури и се базират не на 
конкретни дати или дни, а точно на тази сума. 
Т.е. за всяко растение и въобще жив организъм 

и най-вече за тези, които не са способни да 
поддържат сами телесната си температура, са 
важни два температурни параметъра.

Температурата, под чийто праг растението 
загива. Например – за далията критични са 
температурите под нулата, а за какаовото дърво 
– температурата под +14°C.

Температурата, при която растението започва 
да расте – т. нар. биологичен минимум. Той 
е специфичен за всяка една култура. При 
пшеницата, овеса, ечемика и граха това е +5°C. 
Тези култури наричаме студоустойчиви. А при 
памука, биологическият минимум е +12°C. Като 
средна стойност за мнозинството култури, 
отглеждани в умерения пояс, биологичният 
минимум е равен на +10°C. А за диворастящите тя 
е +5°C.

Какво представлява сумата на 
ефективните температури? 

Миналата година среднодневната температура 
в района на Велико Търново премина 10°C на 
2-ри март. Отваряме градинарския си дневник и 
записваме: 2-ри март: +12,45°C, 3-ти март: +15,72°C. 
И така всеки ден отбелязваме среднодневните 
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температури. Интересно! 5-ти март: +8,1°C. Тази 
цифра няма да я запишем, нас ни интересуват 
само дните, в които среднодневната температура 
надвишава +10°C. И така всеки ден.

Накрая събираме сумата от среднодневните 
температури на всички дни, когато тя е била 
над +10°C. Това именно е сумата на ефективните 
температури. Към определен ден тя ще стане 
100°C, а към друг – 1000°C. В една година тя ще 
достигне 500°C по-бързо, а през друга по-бавно.

Точно от тази сума зависи кога растението ще 
цъфне и кога ще даде плод. Например, за да 
узреят, ранните моркови се нуждаят от 1300°C, 
а късните – от 1800°C. Студоустойчивите ябълки 
узряват към 1800 – 2200°C, а крушите – към 2200°C, 
толкова е нужно и на гроздето, за да узрее.

Нека обобщим и изведем една проста 
формула за определяне сумата на 

ефективните температури:

Съберете минималната и максималната 
температура за деня;

Разделете тази сума на две, за да получите 
средната стойност;

Извадете от получената стойност базовата 
температура за растението.

Базовата температура е температурният минимум, 
при който (и под който) растението не се развива. 
Например за пшеницата е +5°C: при температури 
под +5°C растението не се развива, над +5°C 
започва вегетацията. За различните култури 
в различните страни основните температури 
са различни и ние вземаме това предвид при 
изчисляването. За територията на България се 
приема, че при болшинството диворастящи и 
декоративни растения базовата температура е 
+5°C.

Сумата на ефективните температури е показател, 
който можем да използваме и приложим към 

всеки един организъм, който не е способен 
да поддържа самостоятелно собствената си 
температура, каквито са растенията и насекомите. 
Този показател характеризира фазата на развитие 
на растението и, така да се каже, е индикатор 
на неговия биологичен часовник. Развитието на 
всяко растение е свързано с количеството топлина, 
което то получава от слънцето. В определени 
фази настъпват различни фенологични събития: 
позеленяване, цъфтеж, узряване на плодовете, 
увяхване. Растенията се нуждаят от топлина, за 
да растат и да се развиват. 

Освен това, за да започне нов етап на развитие, 
или фенофаза, всяка култура или вид растение 
трябва да натрупа определено количество 
топлина. Ефективните температури са мярка за 
това колко топлина е съхранило растението за 
определен период от време. Понякога за същото 
се използва и друг термин – “ден градуси”. Сумата 
на ефективните температури ни позволява с 
голяма точност да прогнозираме настъпването на 
различните фази в развитието на едно растение. 
А за хората, страдащи от алергии към полени 
(полиноза), най-важна безспорно е фазата на 
цъфтежа, с която е свързано и отделянето им.

Повече информация по темата има тук

https://www.climateka.bg/alergii-polen-sezonni-promeni-temperatura-okolna-sreda/
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Дигитализираха почерка на поета и революционер 
Христо Ботев

Мария Иванова
 Ако сте любопитни 
как изглежда почерка на 
легендарния български поет 
и революционер Христо Ботев, 
вече не само можете да го 
видите, а и да го използвате 
като цифров шрифт, пишейки 
на компютъра. Това е възможно, 
благодарение на нов проект, 
реализиран от Националната 
картова и платежна схема (част 
от Борика АД), чиято цел е да 
доближи нас, съвременните 
хора, до личността на обичания 
ни национален герой.

Всеки може да изтегли новия 
шрифт, базиран на Ботевия 
почерк, от сайта на проекта - 
https://www.bcard.bg/Botev/. 
Той е направен

по модел на съхранени ръкописи на революционера,

а авторите на проекта се надяват да достигне до сърцата на 
милиони българи по целия свят. “Ние, от НКПС вярваме, че 
използвайки най-новите постижения в света на технологиите, 
с дигитализацията на почерка на Христо Ботев ще допринесем 
за оживяването и съхранението на българската писменост 
в съвременния свят. Призоваваме ви да използвате шрифта 
съвестно, уповавайки се на моралните принципи и заветите на 
калоферския поет и революционер” - посочват от организацията.

При подготовката на проекта са използвани оригинални ръкописи 
на Христо Ботев, запазени в Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“, както и информация от Националния музей 
„Христо Ботев“ в Калофер и неговия наследник - Боян Ботйов. 
Авторите на шрифта посочват, че за извличане на всички малки 
и големи букви на български и латински език, цифри, пунктуация 
и други символи, са използвани общо 17 оригинални ръкописни 
документа на революционера. Почти всички глифове в шрифта 
(без главно “ь” и някои латински знаци) са директно базирани на 
образци, изписани от неговата ръка.

https://www.bcard.bg/Botev/
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Най-голямото предизвикателство

в процеса на дигитализация на почерка на поета се е оказал балансът 
между запазването на характера и оптимизирането на четливостта. 
Основни характеристики, които са модифицирани и надградени с цел 
по-добро възприятие, са ритъмът между буквите, нивото на свързаност 
между тях, височината и наклона им и следването на хоризонталната ос.

“Шрифтът, създаден от Красимир Ставрев и Павел Павлов, е блестящ 
пример за съвременна почит към паметта и наследството на най-големите 
ни исторически фигури. Най-важните му качества са задълбочеността, 
прецизността в пренасянето на автентичните буквени форми и 
възможността шрифтът да бъде широко използван в съвременната 
практика за разнообразни проекти” - посочва рецензентът на проекта 
Кирил Златков.

“Във всяко едно писмо на Ботев откривахме уникалния заряд, в който са се 
отпечатали възрастта на поета и неговото моментно душевно състояние. 
Нелека беше задачата да уловим и обобщим този характер. Създавайки 
четлив и съвременен шрифт, искаме да изградим мост между епохата 

на Възраждането и 
съвремието” - споделя 
екипът на Студио Пункт, 
който е работил близо 
десет месеца по проекта.

Това не е първият 
проект, свързан с 
претворяването в 
цифров вид на почерка 
на наш национален 
герой. Припомняме, че 
миналата година НКПС 
дигитализира почерка 
на Васил Левски, 
пренасяйки още една 
частица от културно-
историческата памет 
на България в нашето 
съвремие.

https://www.bcard.bg/Levski/
https://www.bcard.bg/Levski/
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Жюстин	Томс:	„Clair	de	Lune“	
ме	научи	на	още	смирение

Източник: Kafene.bg
 „Да бъдем хора, да бъдем добри“ – това 
е посланието, което остава след разговора ни с 
Жюстин Томс. В него тя разказва за първия си 
художествен роман „Clair de Lune“ и колко е важно 
да сме толерантни, да прощаваме грешките и да 
продължаваме напред.

ВЪПРОС: Наскоро излезе новата Ви книга 
„Clair de Lune“ („Лунна светлина“). Какви 
са първите отзиви, които получавате от 
читателите ѝ?

ОТГОВОР: За моя радост всички коментари за 
момента са позитивни и получавам ежедневно 
мейли, обаждания и съобщения от хора, които са 
чели без да спрат, плакали и пишат впечатлени 
от историята и книгата като цяло.

ВЪПРОС: Дълго време ли отне подготовката 
на романа и как събирахте информация за 
историите и събитията в него?

ОТГОВОР: Да, доста дълго работих по романа. 
Началната информация и интервюта по темата 
започнах да събирам още 2011-2012 година. 
Интервюирах възрастни хора, които са свидетели 
на епохата. Записвах си, събрах няколко тефтера 
информация. После четох други книги и записки 
по темите, за да съм максимално достоверна. 
Самото писане бе в края – 2020-2021 година.

ВЪПРОС: Интересна корица – разкажете и 
за нея, моля!

ОТГОВОР: Автор на корицата е дизайнерката 
и художник Петя Савова. Петя бе в течение на 

https://kafene.bg/%d0%b6%d1%8e%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-kafene-bg-clair-de-lune-%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%89%d0%b5-%d1%81/
https://justinetoms.com/clair-de-lune/
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работата ми по темата, сюжетът бе важен и за нея 
и съумя да даде квинтесенцията на посланието й 
във визуален изказ чрез корицата, за което съм 
й благодарна.

ВЪПРОС: Историята на романа, посветена 
на жертвите и войната, звучи плашещо 
актуално и днес. Каква е личната Ви 
мотивация да го напишете?

ОТГОВОР: Не крия, че в основата на мотивацията 
ми, както и на сюжета, е семейна нишка, сюжети, 
които идват от нашата фамилна история. Но като 
пацифист, като човек, който никога не е очаквал 
отново да имаме война в рамките на Европа, след 
Втората световна война, нямаше как да пазя 
още текста, който бе готов още миналата пролет. 
Ето така се престраших и подадох за издаване 
романа в края на февруари 2022 година.

Въпрос: Промени ли Ви с нещо написването 
му?

Отговор: Със сигурност. В доста дълги периоди 
живеех успоредно в моето време и в онази 
забравена епоха. Потапях се чрез писането и 
опитвах да разбера хората, „лошите“, „добрите“, 
мотивите на едните и другите. Беше ми трудно на 
моменти да приема случващото се. Този текст ме 
научи на още смирение.

Въпрос: Коя поред книга Ви е това и откъде 
черпите творческо вдъхновение?

Отговор: Имам две стихосбирки, няколко детски 
книги, доста учебници и специализирани книги 
по комуникация и предприемачество. Това ми е 20 
и някоя книга. Просто така се случи във времето, 
че се понатрупаха. Но и самият живот, развитието 
ми и развитието на средата ги изискваше от мен 
сякаш. Вдъхновението е самият живот и срещите 
с хората.

Въпрос: Над какво работите в момента, да 
очакваме ли нова книга?

Отговор: Да, работя още две неща. За едното ще 
спомена – то е свързано с работата ми в НБУ като 
преподавател по комуникация и медии и е по 
темата за подкастите в България. Предполагам 
тази есен ще излезе.

Въпрос: Кое е основното послание, което 
искате читателите на „Clair de Lune“ да 
запомнят?

Отговор: Да бъдем хора, да бъдем добри. Да 
намираме начин да прощаваме грешките, да сме 
толерантни и да продължаваме напред.
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От най-древни времена 
хората са развили желание 
да общуват и да предават 
знанията си на следващите 
поколения. В това отношение 
писането е едно от най-
значимите умения, усвоени от 
човешката цивилизация още от 
епохата на праисторическите 
пещерни рисунки. Трудно е 
да си представим на какъв 
етап от развитието си бихме 
били днес, ако не можехме 
да споделяме информация и 
да съхраняваме мисли и идеи 
чрез писмеността. Вероятно 
нямаше да научим за много от 
великите човешки изобретения 
и идеи, ако някой първо не 
беше открил как да ги запише 
за бъдещето.

Поява на писмеността

Първите писмени системи се появяват независимо една от друга в 
четири древни цивилизации: първо в Месопотамия (днешен Ирак) 
през 3500 г. пр.н.е. и малко след това в Египет през 3200 г. пр.н.е. 
Доказателства за напълно действаща писмена система в Китай 
има от 1300 г. пр.н.е., а някъде между 900 и 600 г. пр.н.е. се появява 
и в културите на Мезоамерика. Въпреки някои предположения, 
че писмеността може да има един произход, няма доказателства 
за връзки между тези системи и всяка притежава свои уникални 
качества.

Месопотамия

Най-ранните доказателства за писменост са от преди 5000 години, 
когато шумерската цивилизация започва да използва символи 
вместо изображения. Първо са създадени числата, които били 
по-важни от буквите за древните хора. В началото клинописното 
писмо е използвано при сключване на бизнес сделки, като до наши 
дни са съхранени дори няколко записани оплаквания и искания 
за възстановяване на суми. Преди всички свои съвременници 
шумерите успяват да запишат събития, които няма да бъдат 
загубени с времето. Те приемат това за форма на безсмъртие, а 

История	на	писмеността
Марлена Пенчева
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най-старото запазено писмено литературно произведение на 
клинопис Епосът за Гилгамеш завършва с фразата: „Гилгамеш 
може да е мъртъв, но неговата история ще живее вечно!“.

От 2900 г. пр.н.е. клиновидните знаци започват да се отпечатват в 
мека глина със стилус от тръстика. Процесът на писане еволюира 
през следващите 600 години, като знаците се опростяват и пряката 
връзка между вида на пиктограмите и техния оригинален обект 
вече не е толкова очевидна. През същия период символите, които 
първоначално се четат отгоре надолу, започват да се четат отляво 
надясно в подравнени хоризонтални линии.

Египет

Новооткрити скални знаци с височина почти половин метър 
показват най-ранната форма на египетската йероглифна 
писменост, датирана към 3250 г. пр.н.е. Йероглифното писане 
няма пунктуация и интервали между думите и затова е трудно за 
дешифриране до откриването на Розетския камък. Той е гравиран с 
три различни писмености и така се стига до пробив в разбирането 
на древните символи. Но значението на текстове, написани с 
йероглифи, остава голямо предизвикателство за учените и изисква 
известна доза субективна интерпретация.

Китай

Най-ранните образци на китайска писменост са намерени на 500 
км от Пекин, където владетелите от късната династия Шанг (1300-
1050 г. пр.н.е.) са основали столицата си. Те извършвали ритуали за 
гадаене, използвайки животински кости с издълбани на тях знаци, 
които са предшественици на днешните китайски йероглифи. С тези 

„оракулни“ кости се изписвали 
въпроси, задавани на предците 
им по различни теми като войни, 
реколта и дори зъбобол.

Мезоамерика

Находките за писменост в тази 
област, която се простира от 
южно Мексико до Коста Рика, 
датират от около 900 г. пр.н.е. В 
предколониална Мезоамерика 
съществували две писмени 
форми - отворена система 
без граматични правила, 
характерна за ацтеките, и 
затворена система, използвана 
от маите, която има звукова 
и граматична структура. От 
този период са оцелели само 
около 20 книги, написани върху 
еленска кожа и дървесна кора. 
От няколко открити писмености 
на индианската цивилизация 
най-добре развита и вече 
дешифрирана е писмеността на 
маите.

Европа

Всички западни писмени 
системи имат своите далечни 
корени в древната шумерска 
писменост, гръцката, 
латинската и дори кирилицата. 
Гръцката азбука е източник 
на всички съвременни 
писмености в Европа, а по 
времето на Римската империя 
латинската писменост покорява 
континента.

В периода между 855 и 862 
г. солунските богослови 
Кирил и Методий създават 
глаголическата писменост, 
която се приема и доразвива 
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в България. На глаголица са написани първите български 
литературни произведения. В продължение на няколко века новата 
славянска писменост постепенно е заменена от кирилицата - 
азбука, разработена в Преславската книжовна школа, с която се 
елиминират някои недостатъци на глаголицата. В оригиналния 
вариант на кирилицата, съставен от Климент Охридски, има 46 
букви за 46-те звука, за разлика от сегашната българска азбука 
с 30 букви.

Съвременна писменост

Днес кирилицата се ползва от около 300 милиона души в цял 
свят. Освен в България, азбуката е официална в Русия, Сърбия, 
Украйна, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, 
Беларус, Киргизстан, Таджикистан и дори Монголия.

Според 24-то издание на „Етнолог: Езиците на света“ към момента 
съществуват 7139 езика, от които 4065 имат развита писменост. 
Съвременните писмени системи са изключително разнообразни 
и докато хавайската има само 12 букви и 1 символ, китайската 
писменост се състои от 50 000 знака.
През вековете заедно с формата на писмеността се развиват 
и материалите и инструментите за писане.  След епохата на 
камъка и глинената плоча, писменото слово се изобразява 
последователно върху папирус, пергамент и хартия, за да 
стигне до съвременния електронен екран. А след първите 
инструменти за писане като античния шумерски стилус или 

перото през средновековния 
период, се създават писалката, 
печатната преса и компютърът, 
които радикално модернизират 
писмеността.

Ясно е, че писането става все 
по-дигитално, защото винаги 
се е развивало в отговор на 
човешките нужди. Компютърът, 
първоначално смятан за 
изчислителна машина, вече 
се възприема като основен 
инструмент за писане (наред с 
много други дейности). С появата 
на онлайн комуникацията обаче 
се появява и един проблем 
– липсата на емоционалния 
нюанс от личното общуване. 
И хиляди години след 
използването на първите 
древни пиктограми днес се 
връщаме към техния дигитален 
вариант - емотиконите.
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