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Съвсем наскоро Американската космическа 
агенция NASA публикува първата цветна снимка 
с висока разделителна способност, направена 
от инфрачервения космически телескоп Джеймс 
Уеб (JWST). Тя не само разкрива красотата на 
природата и необятността на Вселената, а също 
така демонстрира еволюцията на технологичния 
прогрес за последните 30 години. Изображението 
показва най-далечната дестинация, която 
човечеството е наблюдавало някога във времето 
и пространството...                Вижте повече на стр. 14
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черпим вдъхновение от Възраждането

 “Пробуждането на лъва” е ново 
българско гейм заглавие, което печели все 
повече фенове сред учениците с уникалния си 
геймплей през погледа на обичания национален 
герой на България - Васил Левски. За да научим 
повече за нея, разговаряхме със създателя ѝ - 
програмистът Йордан Гергов от Видин.    

За читателите на Вестник Uchi.bg той разказа 
как се е родила идеята за играта, колко време е 
продължила разработката ѝ и какви технологии 
са използвани за това, както и подробности за 
геймплея. Планира ли създаването на игра за 
друг национален герой и ефективно ли е ученето 
чрез игра...                             Вижте повече на стр. 25
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https://steam.bg/


                                                                                                                                                    2

Издател: Лъкито ООД

Главен редактор: Александър Александров
Отговорен редактор: Мария Иванова

Автори: Марлена Пенчева, Павлин Луканов
Дизайн и страниране: Мария Иванова

За контакти:
адрес: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Орфей 7
email: info@uchi.bg, тел. +359 885 90 52 99

ОБРАЗОВАНИЕ
    Нов закон ще насърчава частните инвестиции в наука, стр. 3
    Интервю с д-р Александра Николова от Adivedu.com, стр. 4

Космическият лагер Space Camp Turkey приключи с рекорден брой български
участници и медалисти, стр. 6

 6 училища ще грабнат тазгодишните награди на конкурсите Глобално училище и
 Глобално училище в действие, стр. 7

    600 ученици учиха безплатно през юли и август в две училища в София, стр. 8    
Образователни новини, стр. 10-11

 НАУКА
    Учени от Института по астрономия с публикация в „The Astrophysical Journal“, стр. 12
    Телескопът “Джеймс Уеб” - от първата снимка до най-далечните галактики, стр. 14
 ТЕХНОЛОГИИ
    Блокчейн технологията може да улесни внедряването и функционирането на

кръговата икономика, стр. 16
Анатомия на дрона, стр. 18
Как да подготвим сайта си за почивката, стр. 20

    Технологични новини, стр. 22-23
КУЛТУРА
    Създателят на първата видеоигра за Васил Левски: Можем да черпим вдъхновение     

 от Възраждането, стр. 25
 Интервю с Николай Бизев от Sofia Graffiti Tour, стр. 29
СУБКУЛТУРИ
    Новото издание на Sofia Game Night излиза извън пределите на столицата, стр. 33 У 
МИНАЛО
    История на пресата, стр. 35

СЪДЪРЖАНИЕ



                                                                                                                                                    3ОБРАЗОВАНИЕ

Нов закон ще насърчава частните 
инвестиции в наука

Бъдещият Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите 
ще въведе финансови и други стимули за бизнеса

 Нов закон ще стимулира 
инвестициите на частния сектор 
в приложни научни изследвания, 
съобщи Министерството на 
образованието и науката (МОН). 

Ако влезе в сила, бъдещият 
Закон за насърчаване на 
научните изследвания и на 
иновациите (ЗННИИ) ще въведе 
финансови и други стимули 
за бизнеса, който подпомага 
работата на научните 
организации. Той ще създаде 
финансови, координационни и 
институционални инструменти, 
които ще подкрепят 
комерсиализацията на 
резултатите на приложната 
наука и ще стимулират 
предприемаческата култура в 
университетите, информират 
още от образователното 
ведомство.

Това е записано в концепцията 
за закона, която вече е 
публикувана за обществено 
обсъждане. 

Идеята на МОН 

е ЗННИИ да замени сега 
действащия Закон за 
насърчаване на научните 
изследвания. Новият 
нормативен акт за първи път ще 
регламентира не само връзката 

между научната общност 
и бизнеса, но и трансфера 
на знания и технологии, 
както и привличането на 
квалифицирани експерти във 
висшите училища и научните 
организации.

Той ще въведе единен модел 
на интелектуална собственост, 
възникнала при изпълнението 
на научни проекти, 
финансирани с публични 
средства. Ще се подобрят 
условията, при които висшите 
училища създават и управляват 
търговски дружества.

ЗННИИ за първи път ще 
определи също 

механизмите за 
финансиране 

на научноизследователската 
и иновационната екосистема 
с публични средства. 

Финансовата подкрепа от 
държавата ще се осъществява 
чрез фонд „Научни изследвания“ 
и Националния иновационен 
фонд съгласно многогодишни 
работни програми.

Една от целите е средствата 
за наука да се използват по-
ефективно, като се обвържат с 
постигането на резултати както 
от фундаменталните, така и 
от приложните изследвания. 
Приоритетно ще се подпомагат 
научните изследвания с 
участие на млади учени, ще 
се насърчава привличането 
на повече таланти към научна 
кариера в България. 

През новия закон ще се подкрепя 
по-сериозно участието в 
международно сътрудничество, 
включително и чрез използване 
на капацитета на българската 
научна диаспора в чужбина, 
обобщават от МОН.



                                                                                                                                                    4ОБРАЗОВАНИЕ

Д-р Александра Николова, Adivedu: 
Oграниченият достъп до качествено обучение е 

основен проблем в българското образование
	 Екип от български учени и преподаватели 
създадоха нова платформа за обучение, за 
да предизвикат и заинтригуват учемиците в 
областта на математиката. Тя се нарича Adivedu.
com и е платформа, която може да се използва 
както от учители по време на учебния процес, 
така и от родители, които искат децата им да 
повишат резултатите си по математика.

 Повече за нея разказва д-р Александра 
Николова, която има дългогодишен опит като 
учител и преподавател. През последните години 
тя прави изследвания и има публикационна 
дейност в областта на иновациите в електронното 
обучение и новите методи на преподаване и 
учене.

ВЪПРОС: От колко време съществува 
платформата и как се роди идеята за 
създаването ?

ОТГОВОР: Идеята за Adivedu се роди в началото 
на пандемията когато се наложи всички деца, 
включително и нашите, да учат от вкъщи. Екипът 
ни има дългогодишен опит както в сферата на 
електронното обучение, така и в най-новите 
методи и средства за създаване и представяне 
на учебни ресурси и взехме решението да 
разработим платформа, която да събере на едно 
място мотивирани учители и деца, които имат 
желание и амбиции да повишат своите резултати.

ВЪПРОС: Бихте ли представили накратко 
екипа зад Adivedu?

ОТГОВОР: Екипът на Adivedu се състои от 
учители, учени и университетски преподаватели, 

Въпросите зададе: Мария Иванова
които работят в областта на Математиката и 
Информатиката. Adivedu постепенно се разраства 
и към нас се присъединяват утвърдени педагози 
с високи постижения, доказан опит и иноваторски 
дух.

ВЪПРОС: Кои са най-големите ползи 
за учениците, които използват Вашата 
платформа? А за учителите?

ОТГОВОР: Всички курсове на български език 
са съобразени и с възрастовата група на 
децата, и с изсикванията на образователната 
система в България. Уроците са представени 
по интерактивен начин, съчетавайки в себе си 
учебния материал и игрови дейности, а всички 
ние знаем, че учетенето чрез игри насърчава 
ангажираността и повишава любопитството 
на децата. Съвсем скоро разработихме и 
инструмент, който да следи прогреса на децата 
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– колко и какви грешки имат и каква е тяхната 
успеваемост, когато решават задачи например. 
Статистиките в платформата са източник на 
важна информация, защото чрез тях децата 
могат да видят силните и слабите си страни и ако 
имат пропуски в даден урок да ги коригират. И не 
на последно място – децата ще получат курсове 
с актуално съдържание, създадено от учители с 
доказан опит.

Учителите имат свой собствен и различен стил 
на преподаване. Adivedu ги провокира и развива 
като им дава свободата да експериментират в 
своята преподавателска практика. Всеки учител 
ще може да подготвя, качва и разпространява 
свои избрани уроци за всички академични нива, 
изцяло онлайн, и ще има възможнст да достигне 
до деца от цял свят от комфорта на дома си.

ВЪПРОС: Каква е ролята на дигиталните 
ресурси и онлайн обучението в 
съвременното образование?

ОТГОВОР: Дигиталните технологии подпомагат 
развиването на способности, които ще са 
необходими на децата в бъдеще, като например 
решаване на различни проблеми, разбиране на 
процеси и др.

Онлайн обучението и дигиталните ресурси 
улесняват живота на учениците. Вместо да 
използват химикал и хартия, днес те използват 
различни устройства и инструменти за създаване 
на презентации и проекти. В сравнение с тежките 
книги, използването на електронни ресурси на 
знания изглежда много по-лесно и увлекателно 
за най-младите. Тези методи и технологии 
помагат за увеличаване на интереса към учебния 
материал и научните изследвания, както и към 
информатиката и компютърните науки.

ВЪПРОС: Кои, според Вас, са най-
сериозните проблеми в българското 
образование и как могат да бъдат решени 
те?

ОТГОВОР: Основен проблем в образованието, и 
не само в България, е ограничения достъп до 
качествено обучение. Знате ли, че милиони деца 
по света не ходят на училище? Има такива, които 
ходят, но не получават наистина качествено 
обучение. Решението на този проблем е онлайн 
обучението и платформите, с които то да се 
осъществи. Чрез тях децата ще получат достъп 
както до множество учебни ресурси, така и до 
мотивирани учители. За онлайн обучението са 
неоходими само интернет и работещо устройство.

ВЪПРОС: Как виждате себе си и проекта си 
след 5 години и какво искате дa постигнете 
до тогава?

ОТГОВОР: Целият екип на Adivedu вярва, че всяко 
дете заслужава добро образование. Нашата 
мисия е да дадем възможност на всички деца да 
имат достъп до качествено електронно обучение 
и наистина вярваме, че това ще се случи. А какво 
ще стане с проекта ни след 5 години – надяваме 
се нашата мисия да бъде изпълнена.

Всеки, който желае, може да разгледа 
платформата и безплатните демо уроци като се 
регистрира през сайта – https://www.adivedu.
com/bg

https://www.adivedu.com/bg
https://www.adivedu.com/bg
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Космическият лагер Space Camp Turkey приключи с 
рекорден брой български участници и медалисти

В програмата се включиха 179 ученици от България. С отличия си тръгнаха 
възпитаници на Софийската математическа гимназия “Паисий Хилендарски”, 
СУПНЕ “Фридрих Шилер”, гр. Русе и ЧОУ “Света София”

Рекордните 179 български 
ученици, разпределени в пет 
групи, участваха през тази 
година в учебно-тренировъчния 
космически лагер Space 
Camp Turkey по модел на 
Американската космическа 
агенция NASA. Заедно с тях 
до програмата се докоснаха 
9 учители от София, Бургас, 
Плевен, Павликени и Белослав. 
Това съобщиха от Центъра за 
творческо обучение, който е 
координатор на програмата за 
цяла България. 

По време на лагера българските 
участници успяха да извоюват 
множество отличия, сред 

които престижната награда 
Kaya Tuncer “Right Stuff” (Кая 
Тунсер „Правилни неща“), 
спечелена от осмокласника 
Максим Стойчев, възпитаник 
на СУПНЕ “Фридрих Шилер”, 
гр. Русе, както и медалите за 
изключително представяне 
Outstanding Camper, присъдени 
на 15-годишните възпитанички 
на Софийската математическа 
гимназия “Паисий Хилендарски” 
Александрия Чальовски и 
Йоана Старкова, както и 
Ивайло Манолов на 12 г. от 
ЧОУ “Света София”. Много 
отбори с български ученици 
се представиха отлично и 
извоюваха отборни награди.

Тази година в журито на 
конкурса за космическия лагер 
участваха експерти с богат опит 
и разнообразна експертиза, 
сред които Петър Теодосиев, 
един от създателите на БГ Наука, 
д-р инж. Ивайла Сопотенска,  
лабораторен техник в голяма 
мултинационална компания, а 
Татяна Иванова, чиято амбиция 
е да стане първата българка 
космонавтка и тази година е 
патрон на Space Camp Turkey.

Следващото издание на 
конкурса се очаква да стартира 
през есента. От Центъра за 
творческо обучение се надяват 
да привлекат повече общини 
в партньорската си програма, 
както и още спонсори, които 
да обезпечат участието на 
повече български ученици в 
космическия лагер. 

През 2022 г. Център за творческо 
обучение успя да осигури 53 
стипендии, осем от които са 
предоставени от спонсорите 
Фондация Лъчезар Цоцорков, 
Фондация Лекови и Еконт, а пет 
- от партньорските общини Русе, 
Казанлък, Козлодуй, Пловдив и 
Силистра.

Повече информация има тук.

https://spacecamp.cct.bg/
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6 училища от София, Варна, Пазарджик и Златица ще грабнат 
тазгодишните награди  на конкурсите  Глобално училище и 

Глобално училище в действие 

 Избрани са  победителите в седмия конкурс „Глобално 
училище“ на Българската платформа за международно развитие 
(БПМР) за училища с принос в прилагането на философията, 
принципите и методите на глобалното образование за формирането 
на активни глобални граждани.

Това са:

СУ "Любен Каравелов", гр. Пловдив
ПГКМКС „акад. Благовест Сендов“, гр. Варна
ПГ "Иван С. Аксаков", гр. Пазарджик
За трета  поредна година се проведе и конкурсът „Глобално 
училище в действие“ за училища, носители на приза „Глобално 
училище“ от предходни издания на състезанието.

Победителите са:

I – място: Частно Средно Училище "Увекинд", гр. София
II – място: Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън", 
гр. София
III – място: СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Златица

 Сред идеите на наградените училище се открояват 
инициативи за сътрудничество между ученици и учители по 
темата за бежанците, организиране и провеждане на училищна 
„Седмица на толерантността и мира“, фестивал "Глобалното 

образование за намаляване 
промените на климата", идеи 
за запознаване на учениците 
с  понятията "глобално 
затопляне", "въглероден 
отпечатък", "съзнателно 
потребление", "загуба на морско 
биоразнообразие", "устойчиво 
развитие" и др., борбата с 
фалшивите новини, както и 
създаването на училищен 
подкаст, в който ученици ще 
дискутират по вълнуващи ги 
глобални теми.

 Отличените учебни 
заведения са избрани след 
оценка на техните кандидатури 
от комисия с представители 
на Министерството на 
образованието и науката и 
работната група по глобално 
образование в рамките на БПМР.
Призът „Глобално училище“ 
2022 и призът „Глобално 
училище в действие“ 2022 
ще бъдат връчени по време 
на официална церемония в 
рамките на Десетата юбилейна 
Национална конференция 
за глобално образование 
„Образование за мир“, която ще 
се проведе на 10-11 септември 
2022 г. в София. 

 Учители и директори, 
както и обучители и практици 
в областта на образованието 
имат възможност да се запишат 
за участие в конференцията до 
4 септември 2022 година.
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600 ученици учиха безплатно през юли и август в 
две училища в София

 Близо 600 ученици 
от I до XII клас прекараха 
три седмици от лятото си в 
развиване на полезни умения, 
подготовка за новата учебна 
година, наваксване на пропуски 
и участие в интересни учебни 
занимания с връстници. 
Това се случи по време на 
дванадесетата безплатна 
Лятна академия на “Заедно в 
час”.

След две години в онлайн 
формат, заради пандемията, 
академията се заврна в две 
столични училища (90 СУ “Ген. 
Хосе де Сан Мартин” в кв. 
Люлин и 119 СУ “Акад. Михаил 
Арнаудов” кв. Изток) в рамките 
на три седмици през юли и 
август.

Официалното откриване на 
двете академии беше във 
вторник, 19 юли, от от 11:45 ч. 

паралелно в двете училища домакини на Академията. Самите 
ученици бяха поканени да дойдат по-рано (8.30) за първа среща 
с учителите и съучениците, игри за запознаване и диагностика за 
нивото на всеки ученик в академията.

Сред официалните гости на откриването бяха началникът на 
Регионалното управление на образованието-София град Ваня 
Кастрева (119 СУ) и началникът на Регионалното управление на 
образованието-София област Росица Иванова (90 СУ), както и 
представители на партньори на академията.

Лятната академия на “Заедно в час” се организира за дванадесета 
поредна година и цели да повиши мотивацията за учене на 
учениците, да подобри подготовката им по изучаваните предмети 
и да им помогне да не изостанат по време на дългата лятна 
ваканция. Академията е едно от малкото напълно безплатни 
възможности за летни занимания за ученици в София, които 
предлагат съвременно обучение, игри и възможности за общуване 
с връстници от различни части на града.

Учениците

Близо 600 са учениците, които тази година избраха да се запишат 
на академията. Те са от над 150 училища и 20 детски градини 
(предучилищна група) от София град и София област. Сред 
записаните ученици има още деца, които през учебната година 
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живеят в чужбина и учат в български училища в 
САЩ, Испания, Франция, Германия, Обединените 
арабски емирства и др. Най-много са учениците 
в начална степен и прогимназия, където и първо 
свършиха местата за записване още в края на 
май. Благодарение на партньорски организации 
“Заедно в час” осигурява и присъствието и на 
деца, които са от уязвими общности, с риск от 
отпадане от училище или нямат средства да 
си позволят разнообразни летни занимания за 
учениците.

Занимания по време на академията

Заниманията се провеждаха всеки делничен 
ден от 9:00 до 12:30 ч. На ден учениците имаха 
по четири учебни часа с междучасия между 
всеки от тях. Уроците бяха планирани така, че 
да насърчават активното участие на учениците 
и сътрудничеството между тях под формата на 
работа по групи, работа по проекти, споделяне, 
дискусии и пр.

Заради пандемията от COVID-19 беше обърнато 
специално внимание на затвърждаване на 
знанията, придобити по време на дистанционното 
обучение и подготовка за следващата учебна 
година.

Силен акцент и тази година беше отново 
социално-емоционалното учене и развиването на 
емоционална интелигентност освен академичния 
напредък на учениците.

Част от учениците имаха възможност да работят и 
със специалните учебни материали за проектно-
базирано обучение за климатичните промени, 
които “Заедно в час” разработва като част от 
проект към Европейската климатична фондация.

В академията бяха включени още тематични 
дни и клубове по интереси, водени от ученици 
и учители. В тях учениците имаха възможност 
да разказват и обучават своите връстници по 
определена тема с подкрепата на учители. Сред 
клубовете тази година се отличиха “Роботите 
и човешкото тяло”, “Балет”, “Дебати”, “Кубче 

рубикуб”, “Журналистика”, “Работилница за 
колажи”, “Сърф” и много други.

Учителите

Часовете по време на академията бяха водени 
от новите мотивирани учители в програма “Нов 
път в преподаването” на “Заедно в час”. Тази 
година те са 81. Те преподават по различни 
учебни дисциплини и имат разнообразен 
предишен професионален опит. Академията 
е практическата част от интензивното 
предварително обучение на новите участници в 
програмата, които от септември 2022 г. ще влязат 
като редовни учители в училища в цялата страна.

Противоепидемични мерки

С оглед на повишения брой заболели от 
коронавирус и консултация със здравните 
власти, академията протече при строго спазване 
на следните мерки:

Всички учители и членове на екипа на “Заедно в 
час” и гости (възрастни) бяха с предпазни маски 
през цялото време във вътрешните пространства 
на училищата;

Всички възрастни и гости си правиха бърз тест 
преди посещение в Лятна академия;

Всички участници и екип се тестватваха (поне) 
веднъж седмично.

Всички пространства са се проветряватрявали и 
дезинфекцирали регулярно.

Във всяка класна стая са предоставени на 
разположение дезинфектанти. 

Осигурени са също сапуни за миене на ръцете.

Децата са посрещани на двора и са влизатли 
поетапно в сградата на училището, за да се 
избегнат струпвания.
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25 зрелостници с 

диплома за отличен 
успех

25 зрелостници от 19 училища ще получат национална 
диплома за отличен успех от Министерството на 
образованието и науката. Те завършиха учебната 
2021/2022 г. с пълни шестици по всички учебни 
предмети от дипломата за средно образование, както 
и на държавните зрелостни изпити.

Отличените ученици са показали и постижения в 
областта на науките, технологиите, изкуствата и 
спорта. Деветима са носителите на национална 
диплома в София, по двама са наградените в Пловдив, 
Варна, Сливен, Велико Търново и по един в Бургас, 
Враца, Габрово, Кърджали, Монтана, Казанлък, Гоце 
Делчев и Шумен.

Най-много са пълните отличници от Софийската 
математическа гимназия – четирима. По двама 
носители на националната награда имат ...         

Вижте още: Uchi.bg

Националното представителство на студентските съвети 
в Република България проведе среща с директора на 
Студентски столове и общежития (ССО) – г-н Сергей 
Миланов. Срещата беше водена от председателя на НПСС 
г-н Даниел Парушев, като участниците и инициаторите в 
нея бяха членовете на постоянната комисия към НПСС 
по социално-битовите въпроси на учащите, както и 
присъстваха представители от други университети.

Даниел Парушев направи кратък анонс в началото 
за постигнатите досега от НПСС успехи, а именно 
за извоюване на средства за увеличаване на 
докторантската стипендия от 500 лв на 750 лв и след 
това от 1 юли на 1000 лв., а в същото време в рамките на 
няколко месеца и вдигането на субсидията за леглоден 
и храноден съответно от 1,30 лв. на 1,40 лв. и от 3,60 лв. 
на 5 лв., с предвиждане за повторно вдигане на 2,00 лв 
и 7,00 лв с ново постановление на Министерски съвет. 
НПСС настояват наемите за общежитията да не бъдат ....
   

Вижте още: Uchi.bg

2032 лв. да стане средната учителска заплата от 1 
септември т.г., а непедагогическите специалисти 
да получават средно 1134 лв. Това ще предложи 
Министерството на образованието и науката (МОН) 
на социалните партньори в средното образование с 
разпределението на средствата от актуализацията 
на държавния бюджет.

На 6 юни т.г. МОН поиска от Министерството 
на финансите 173,4 млн. лв. допълнително за 
предучилищното и училищното образование. 
Първоначално тази сума остана извън разчетите 
за промяна в закона за бюджета, но впоследствие 
депутатите гласуваха 150 млн. лв. за увеличение на 
възнагражденията, за издръжка и храна, както и за 
национални програми.

За увеличение на възнагражденията в детските 
градини, училищата и центровете за подкрепа се 
отделят близо 54,5 млн. лв.               

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Часовете в 

прогимназията 
стават по 40 минути 

В V, VI и VII клас звънецът вече ще бие след 40 вместо 
след 45 минути във всички училища, както е в момента 
в III и IV клас. Сега такава е продължителността на 
часовете в прогимназията само там, където се учи на 
две смени.

Часовете на трите випуска се намаляват по указание 
на Министерството на здравеопазването (МЗ) и с цел 
равнопоставеност на всички ученици от тези класове. 
Промяната се прави чрез изменения в две наредби 
на министъра на образованието и науката, които 
бяха публикувани за обществено обсъждане днес – 
за учебния план и за организацията на дейностите 
в училищното образование. Ако бъдат приети, те ще 
влязат в сила от началото на учебната 2022-2023 
година. Въвеждането на 40-минутни учебни часове 
ще съкрати общото време за обучение. Това ще се 
отрази върху усвояването на материала особено ... 

Вижте още: Uchi.bg

МОН предлага 
средната учителска 

заплата да стане 
2032 лева

Наемите за 
общежитията няма 
да се вдигат през 

следващата година

https://uchi.bg/25-%d0%b7%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%be/
https://uchi.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b3/
https://uchi.bg/%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb/
https://uchi.bg/%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be-40-%d0%bc%d0%b8/
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34 отличници 

получиха грамоти за 
IT умения

Тридесет и четирима отличници получиха грамоти 
от Министерството на образованието и науката след 
обучение по Национална програма „Обучение за ИТ 
умения и кариера“. Общо 185 зрелостници завършиха 
тригодишния курс по приложно програмиране тази 
година и придобиха квалификация по професията.

Трима от учениците са с пълни шестици – от обучението 
си по националната програма и от държавния изпит 
за придобиване на професионална квалификация по 
приложно програмиране. Това са близнаците Пламен 
и Стоян Дарджикови от Профилирана математическа 
гимназия „Константин Величков“ в Пазарджик и 
Петър Иванов от Математическата гимназия „Акад. 
Кирил Попов“ в Пловдив.

Обучението по Националната програма „Обучение за 
ИТ умения и кариера“ се организира от пет центъра..                       

      Вижте още: Uchi.bg

Осмокласник 
спечели медал от 

Space Camp Turkey 
Осмокласникът Максим Стойчев от гр. Русе спечели 
престижната награда Kaya Tuncer “Right Stuff” (Кая 
Тунсер „Правилни неща“) от учебно-тренировъчния 
космически център за ученици Space Camp Tur-
key. Призът се връчва на един лагерник по време 
на всяка едноседмична сесия, който е показал 
характеристиките на бъдещ космически изследовател, 
като вземане на разумни решения, самоувереност, 
стремеж към съвършенство и търсене и споделяне 
на знания. Носителите на наградата Kaya Tuncer 
„Right Stuff“ са млади хора, които са показали, че се 
подготвят да бъдат космическите изследователи на 
утрешния ден.

За участието си в програмата, Максим Стойчев 
получи също и пълна стипендия в размер на 
100% финансиране за посещение на учебно – 
тренировъчния лагер. 

Вижте още: Uchi.bg

Над 80 младежи от България, Румъния, Италия, 
Франция, Испания и Белгия се включиха в летния 
медиен лагер RAINBOW, който се провежда в хотелски 
комплекс AquaLife в Кранево. До 9 юли те ще участват 
в интерактивни игри, развиващи уменията за работа 
в екип и подкрепящи културния обмен между учители 
и ученици. В рамките на събитието международни 
експерти ще провеждат семинари на различни теми 
като приобщаване, създаване на медийна кампания, 
как да бъдем добри журналисти и др. Лектори 
и обучители в програмата са Лина Руиз от CEPS 
Социални проекти в Барселона (Испания), Серена 
Валенти от Патроната “Сан Винченцо” в Бергамо 
(Италия), Роксана Клопотару от Университета на 
Валахия в Търговище (Румъния).

Младежите, обединени в мултикултурни отбори, ще 
имат за задача да създадат медиен продукт срещу 
речта на омразата.  

Вижте още: Uchi.bg

Сдружение “Безопасни детски площадки” стартира 
кампания “Децата питат кмета!”, чиято цел е да 
събере шестте най-популярни въпроси от деца 
към представители на местната власт – кметове 
на населени места, райони, общински съветници. 
Въпросите към тях ще бъдат зададени по е-mail и 
чрез медиите.

Образователният сайт Uchi.bg е сред медийните 
партньори, подкрепящи инициативата. Ето и 
подробностите:

Ако си между 8 и 18 години, можеш да зададеш 
въпрос на кмета на твоето населено място. Попитай 
го всичко, от това какво работи, до как взима 
решения или потърси решение на конкретен проблем. 
Няма забранени теми! Търсим твоето мнение и се 
интересуваме от всичко, което вълнува ТЕБ! ...

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ

Сдружение 
“Безопасни детски 

площадки” стартира 
кампания “Децата 

питат кмета!”

В Кранево се 
проведе летен лагер 

с участници от 6 
европейски държави

https://uchi.bg/34-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-it-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
https://uchi.bg/%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%be%d1%82-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5/
https://uchi.bg/%d0%b2-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d1%81-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82/
https://uchi.bg/%d1%81%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b8/
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Учени от Института по астрономия с НАО с 
публикация в „The Astrophysical Journal“

 В своя скорошна разработка „Образни наблюдения 
на спокойното слънце в честотния диапазон от 20-80 MHz“, 
публикувана в авторитетното издание „The Astrophysical Jour-
nal“, международен екип от 10 учени обобщава резултатите от 
осъществени наблюдения на спокойното Слънце в метрови радио 
вълни, с което е постигната безпрецедентна пространствена 
разделителна способност за слънчеви наблюдения в тези 
честоти. За пръв път, авторите постигат  прецизни измервания 
на температурата на яркостта и размера на нашата звезда в 
диапазона от 20-80 MHz, и наблюдават пространствено разрешени 
структури в слънчевата корона. Резултатите компенсират липсата 
на нискочестотни измервания на температурата на яркостта в 
предишни наблюдения.

Екипът от учени, осъществил изследването, включва българските 
изследователи доц. д-р Камен Козарев и постдокторанта д-р 
Джан Пейдзин от Института по астрономия с НАО към БАН, както 
и техни колеги от Нидерландия, Ирландия, Китай, Полша, Белгия и 
Германия. Разработката е осъществена с подкрепата на Рамковата 

програма за научни изследвания 
и иновации „Хоризонт 2020“ 
на ЕС, проект „STELLAR“ и на 
Националната научна програма 
,,Върхови изследвания и хора 
за развитие на европейската 
наука” (ВИХРЕН) на Фонд 
,,Научни изследвания”.

Температурният спектър на 
яркостта, наблюдаван от LOFAR 
(червен цвят), температурата 
на яркостта на модела (плътно 
черно) и предишни наблюдения.

Счита се, че радиоизлъчването 
на спокойното Слънце се 
дължи на топлинно спирачно 
излъчване от електрони в 
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горещата слънчева атмосфера. Свойствата на тихото Слънце в 
микровълновия спектър са щателно проучени и могат да бъдат 
добре описани от емисионния спектър на спирачно лъчение. 
В обхвата на метровата и декаметрови дължини на вълната 
свойствата на спокойното Слънце  са почти неизследвани поради 
инструментални ограничения. В новото проучване учените са 
използвали телескопа LOw Frequency ARray (LOFAR), за да изпълнят 
висококачествена интерферометрична образна спектроскопия — 
образни наблюдения на слънчево радио излъчване от спокойната 
корона при честоти под 90 MHz. Представен е температурният 
спектър на яркостта и размера на Слънцето в честотния диапазон 
20-80 MHz. Изследването съобщава за тъмни коронални области 
с ниска температура на яркост във всички наблюдавани честоти. 
Температурният спектър на яркостта на тихото Слънце е разгледан 
и сравнен с емисиите на спирачно лъчение на коронален модел и 
с предишни  наблюдения на спокойното Слънце.

С въвеждането на програмата за обновяване LOFAR 2.0, в близко 
бъдеще този телескоп ще  придобие още по-висока разделителна 
способност в пространствено, времево и честотно отношение, 
което дава възможност на учените да изучават по-детайлно 
атмосферата на Слънцето. България участва активно в работата 
по обновяване и развиване на радио телескопа LOFAR чрез 
изграждане на собствена наблюдателна станция LOFAR-BG, 
обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура, 
ръководена от Министерство на образованието и науката. 
Институтът по астрономия води консорциума LOFAR-BG, който 
работи за развитие на радио астрономията в България.

Слънцето е активна звезда, 
която има значителни радио 

емисии в широк честотен 
диапазон от kHz до THz, 
а слънчевата атмосфера 

има сложно разпределение 
на магнитното поле, 

плътност на плазмата и 
температура. Тези различни 

свойства на слънчевата 
атмосфера водят до 

различни характеристики 
на радиоизлъчването при 

различни честоти. 

Наблюденията в 
интерферометричен 
образен режим на 

слънчевите нискочестотни 
емисии могат да помогнат 
за диагностицирането на 
свойствата на плазмата 
на големи височини в 

слънчевата атмосфера.
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Телескопът "Джеймс Уеб" - от първата снимка до 
най-далечните галактики

Автор: Мария Иванова

 Съвсем наскоро Американската 
космическа агенция NASA публикува първата 
цветна снимка с висока разделителна способност, 
направена от инфрачервения космически 
телескоп Джеймс Уеб (JWST). Тя не само разкрива 
красотата на природата и необятността на 
Вселената, а също така демонстрира еволюцията 
на технологичния прогрес за последните 30 
години. Изображението показва най-далечната 
дестинация, която човечеството е наблюдавало 
някога във времето и пространството - близо до 
зората на създаването на Вселената или т.нар. 
Голям взрив.

Не след дълго астрономите обявиха, че с помощта 
на Джеймс Уеб са открили "най-старата" 
галактика досега. Става въпрос за галактиката 
GLASSz-13, която е със "стара" светлина (около 
350 млн. години след Големия взрив), но самата 
тя е сравнително млада - под 100 млн. години.

GLASSz-13 може да не задържи първенството 
за "най-стара светлина" дълго време. Новите 
данни от Джеймс Уеб вече показват, че той може 
да е засякъл и още по-далечни галактики. Те 
са поне три на брой и може да са по-далечни, 
а светлината от една от тях може да бъде едва 
около 250 млн. години след Големия взрив.

Историята на Джеймс Уеб

Най-големият и мощен космически телескоп 
в света е изведен в Космоса на 25 декември 
2021 г. от Френска Гвиана в Южна Америка. 
Изстрелването му обаче e съпътствано от 
множество закъснения. Разработката му започва 
още през 1996 г., когато NASA планираше да го 
изстреля през 2007 г. Телескопът обаче е счетен 
за завършен едва през 2016 г., но след това отново 
е забавен поради сложната му конструкция. 
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Джеймс Уеб беше напълно сглобен едва през 
2019 г. и тогава пандемията предизвика още 
един кръг от забавяния. Поредното запланувано 
изстрелване беше насрочено за лятото на 2021 г., 
по-късно отложено за есента и в крайна сметка 
реализирано точно на Коледа - 25 декември.

Най-големият орбитален телескоп в човешката 
история достигна крайната си точка на 
наблюдение на 1.6 млн. километра от Земята 
през месец януари. Веднага след това стартира 
дълъг процес на подравняване на огледалата, 
охлаждане на инфрачервените детектори 
и калибриране на научните инструменти - 
всички те защитени от впечатляващия сенник 
с размерите на тенис корт, който поддържа 
телескопа охладен.

След шест месеца на прецизни настройки и 
калибриране, инструментите на телескопа и 
неговото позлатено огледало с диаметър 6.5 м. 
бяха готови за работа. Между 23 и 25 май удар 
от микрометеороид временно забави напредъка 
на космическата обсерватория. Сега тя обикаля 
около Слънцето на 1.5 млн. км от Земята и 
благодарение на огромното си основно огледало, 
както и на инструментите си, възприемащи 
инфрачервени сигнали, е в състояние да се 
вгледа по-далеч в космоса от всички телескопи 
преди него.

Планът на учените е да използват телескопа, за 
да надникнат толкова далеч, че да видят зората 
на Вселената преди повече от 13 млрд. години 
и да увеличат по-близките космически обекти, 
дори нашата собствена слънчева система, с по-
остър фокус.

Наследникът на Хъбъл

Джеймс Уеб се смята за наследник на успешния, 
но остарял космически телескоп Хъбъл. 
Оценявана на 10 млрд. долара, новата космическа 
обсерватория на NASA е около сто пъти по-
мощна от предшественика си. Благодарение 
на инструментите, с които е оборудвана, тя 
е способна да наблюдава Вселената с по-

остро око от Хъбъл. Те му позволяват да вижда 
обекти, много по-стари и далечни от тези на 
предшественика си. Въпреки масата на Джеймс 
Уеб, равняваща се на половината от тази на 
„Хъбъл“, той ще разполага с шест пъти по-голямо 
огледало (6.5 метра в диаметър), състоящо се от 
18 шестоъгълни огледала със специално златно 
покритие и осигуряващо възможно най-доброто 
отражение на светлината.

С негова помощ роботизираната обсерватория ще 
може да надникне в атмосферата на екзопланети 
и да наблюдава през инфрачервена светлина, 
невидима за човешкото око, някои от първите 
галактики, създадени след възникването на 
Вселената. Колкото по-надълбоко гледаме 
в космоса, толкова по-назад се връщаме 
във времето. Заради огромните разстояния 
светлината от звезди и галактики продължава 
своя път във Вселената, дори и те вече да не 
съществуват. По този начин Хъбъл успя да 
наблюдава обекти, появили се до 500 млн. 
години след Големия взрив. Джеймс Уеб, от своя 
страна, ще може да “види” светлината на звезди 
и галактики, образували се до 200 млн. години 
след него.

Първите пълноцветни изображения на дълбокия 
космос, направени от JWST, всъщност са и най-
дълбоките изображения на Вселената, правени 
някога. Те разкриват колко мощен може да бъде 
най-големият и най-скъп космически телескоп в 
човешката история.
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Блокчейн технологията може да улесни 
внедряването и функционирането на 

кръговата икономика
Източник: Climateka.bg

 Новите и дигиталните технологии 
предлагат редица конкретни решения в 
борбата с климатичните промени. Все повече 
изследвания и реализации показват техния 
интересен потенциал и различни възможни 
приложения. Изкуствен интелект, Интернет на 
нещата, възможностите за моделиране, които 
предоставят т.нар. дигитални близнаци, и 
блокчейн технологията са сред доминиращите 
теми. По-конкретно, блокчейн технологията 
може да улесни внедряването на принципите на 
кръговата икономика и да предложи отговори за 
кръгово преструктуриране на производствените, 
дистрибуторските и потребителски вериги, 
както и да бъде инструмент, който да стимулира 
промяна в поведението на хората и компаниите, 
поведение, съобразено с екологичните и 
климатичните предизвикателства.

През 2015 г. Европейската комисия прие План 
за действие за преминаване към кръгова 
икономика, а през месец март 2020 г. той 
беше актуализиран – Нов план за действие 
за прехода към кръгова икономика. Основна 
част от Европейската зелена сделка, Планът 
начертава цяла нова икономическа визия и 
стратегия за развитие, като определя централна 
роля на кръговата икономика за постигането на 
зададените цели с хоризонт 2050 г.: постигане 
на климатичен неутралитет, устойчиво развитие, 
енергийна и ресурсна ефективност, запазване на 
биоразнообразието и намаляване/елиминиране 
на отпадъците. 

Планът приоритизира 7 сфери на производство 
като ключови: Електроника и информационни 
и комуникационни технологии, Батерии и 

https://www.climateka.bg/blockchain-ulesni-krugovata-ikonomika/
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превозни средства, Опаковки, Пластмаса, 
Текстил, Строителство и сгради, Хранителна и 
водна индустрии. Предвидените мерки поставят 
основните акценти върху първоначалното 
проектиране и дизайн на продуктите и 
необходимостта те да интегрират кръговата 
визия, за да позволяват и улесняват повторната 
употреба, дългосрочното използване и 
рециклиране, както и преструктурирането на 
производствените и дистрибуторските процеси 
и потоци според принципите на кръговия модел. 
Крайната цел е те да станат норма.

Конкретизирането на изброените цели е 
съпроводено и с постепенното приемане и 
влизане в сила на поредица от директви, като 
например тази за пластмасата за еднократна 
употреба (2019) или за насърчаване на реформи 
за ефективни политики за управление на 
отпадъците, или пък още, за функциониращ 
европейски пазар за вторична употреба на 
ресурси и материали (2020).

Преход към кръгова икономика

Повечето европейски държави вече приеха 
национални планове за преход от линейна към 
кръгова икономика, и въпреки че е трудно да се 
правят цялостни сравнителни анализи поради 
големите различия според икономическите, 
инфраструктурните, демографските и други 
характеристики, можем да отчетем и няколко 
доста конкретни реализации, стимулирани с 
амбициозни национални политики.

Швеция, Финландия,  Дания са лидери в 
процеса на преминаване към кръгова икономика 
поради ранно приетите, но и радикални мерки и 
политики. Важно е да се отбележи, че все повече 
европейски държави пренаписват националните 
си стратегии за икономическо развитие според 
кръговите логика и принципи. 

Мащабни проекти и инициативи в отделни 
европейски градове вече също не са изключение 
(Малмьо, Копенхаген, Париж, Берлин, Прага и 
др.),  а през 2020 г. редица местни изпълнителни 

власти подписаха Европейската декларация за 
кръгови градове (European Circular Cities Decla-
ration, 2020).

Индустрии, големи и малки бизнеси също 
афишират стратегии за устойчиви кръгови 
модели: ИКЕА, H&M, Porsche, IBM, Patagonia са 
сред най-често цитираните, но има и много други 
примери.

В България, въпреки поредица от планове за 
преминаване към кръгова икономика, реална 
политика и политическа воля на национално 
ниво, с ясна визия и идеи, засега няма. Кръговите 
инициативи и примери идват от отделни бизнеси, 
които „отъпкват пътеката”, като Zero Wave – 
компания, която се занимава с производството 
на биоразградима посуда, крекери и брашно от 
материал, който бива изхвърлен и се третира 
като боклук, магазин Station Zero, където може 
да се пазарува насипно с целта да не се създава 
отпадък от опаковки, BIOMYC (устойчиви продукти 
и опаковки), Nasekomo – биотехнологична 
компания, която произвежда фуражи от насекоми 
и др.

Темата за кръговата икономика вече e 
водеща тенденция

Повечето европейски университети включиха 
и предлагат в каталозитете си образователни 
програми по темата за кръгова икономика, кръгови 
бизнес модели или кръгов дизайн. Наблюдава 
се и постепенно, но сигурно преструктуриране 
на работния пазар, в който се подчертава 
необходимостта от кадри и компетенции, 
свързани с кръговата икономика. 

Финансовата сфера също активно участва 
в пренаписването на икономическия модел. 
Устойчиво финансиране, зелено финансиране, 
ESG (Environmental, Social, and Governance), са 
някои от главните примери за стратегиите за 
преориентиране на инвеститорските потоци и 
стратегии.



                                                                                                                                                    18ТЕХНОЛОГИИ

АНАТОМИЯ НА ДРОНА
Автор: Павлин Луканов
 През последните години 
секторът на потребителските 
дронове бележи значително 
развитие. Тези устройства не 
само стават все по-добри, но 
вече има и значително достъпни 
предложения. Нараства 
и интересът към тяхното 
устройство, както и изработката 
на собствени такива летящи 
машинки. Затова в настоящия 
материал ще ви запознаем 
с основните компоненти на 
дроновете, които са достъпни 
в свободна продажба, а не за 
по-специализираните и големи 
машини, които се използват за 
търговски и военни цели.

Мотори и перки

В болшинството от случаите 
се разчита на четири мотора с 
перки, които са поставени 

на фиксирани или сгъващи се рамена/рамки. Използват се два 
мотора, които завъртат по посока на часовника и два в обратната. 
Това се прави за да се изравни завъртащата сила в съответствие с 
третия закон на Нютон.

Така наличието на еднакъв брой мотори, които си противодействат 
води до стабилност. По подобие на това има и перки с различно 
движение, които са насочени за изтласкване на въздуха надолу, 
създавайки зона на ниско налягане, което позволява и издигането 
на целия дрон.

Вътрешни компоненти

Подобно на повечето електронни устройства и тук се разчита на 
дънна платка, която включва разнообразни чипове за управление 
на отделните елементи. Налични са и множество сензори, освен за 
следене на някои параметри като скорост, позиция и температура, 
и такива за отчитане на обекти в близост. Последните помагат на 
системата да ги заобикаля или да предупреждава потребителите.

Един от важните елементи е модулът за позициониране, който 
прави връзката със сателитите. Това може да е GPS, Galileo, 
Glonass и т.н. Сателитите предават информация за локацията 
на дрона, като сигналите са със скоростта на светлината и се 
разчитат от въпросния модул. Благодарение на това се изчислява 
геолокацията.



                                                                                                                                                    19ТЕХНОЛОГИИ
Дронът разполага с батерия, която предоставя захранване за 
неговото функциониране. В случая има различни батерии според 
модела, а в зависимост от това варира и продължителността на 
полета. Батериите обикновено имат защита от презареждане, 
сензори за температурата и предават тази информация към 
устройството. Зареждането обикновено става извън дрона с 
отделно зарядно.

Друг важен компонент е електронният контролер на скоростта, 
който е свързан към батерията, като приема сигнали от 
дистанционното и променя мощността на моторите. Освен това, 
всеки дрон разполага и със светлинна сигнализация, за да може 
да бъде разпознаван и откриван визуално.

Камера

Един от основните елементи погледнато от потребителска гледна 
точка. Модулът с камерата е монтиран в предната част на дрона. В 
повечето случаи има един сензор, но има и модели с два сензора. 
Те разбра се се различават според модела и способностите си. 
Благодарение на камерата можете да снимате и правите клипове, 
като по-високия клас модели се справят и в тъмна обстановка. 
Заснетото се праща директно към свързан смартфон или се 
записва на вградената памет/памет карта.

За стабилизация на камерата от движенията на полета се използва 
гимбал система с компенсиране на движенията по няколко оси. Така 
се избягват размазвания при снимките и нежелани разклащания 
при видео. Когато сензорите засекат движение по някоя от осите, 
моторите действат в противовес на движението. Това става на 
практика мигновено като се извършват хиляди изчисления.

Дистанционно

Тук има два подхода, като в единия случай се разчита на 
конструкция, която включва и смартфона или такава без неговото 
използване. Дистанционното получава сигнали от различни 
модули, включително позиционен (GPS), компас, сензори за 
избягване на препятствията и др. След това те биват обработвани 
и в зависимост от потребителските команди се предават сигнали 
за увеличавана или намаляване мощността на моторите.

На екрана се показва картина от камерите на дрона, както и 
останалата част от информацията от сензорите. Тук влизат скорост, 
височина и заряд на батерията. Освен това има индикация за 
GPS сигнала и др. Самото управление става обикновено чрез два 

лоста, като има и други бутони 
за някои функционалности. 
Дистанционното разчита на 
мощни антени за връзка с дрона 
на големи разстояния.

Други

И така, запознахме се с 
основните параметри и 
компоненти на един съвременен 
дрон. Има обаче и други 
странични елементи, които 
си заслужава да погледнем 
поне накратко. В софтуерно 
отношение компаниите 
използват мобилни приложения 
за смартфони, с които в някои 
случаи управлявате дрона, 
но освен това снимате и 
прехвърляте заснетото.

Налични са и различни 
режими за полет, включително 
по-сигурни, при които се 
залага на по-ниска скорост 
и повече данни от сензорите 
за препятствия. Има обаче и 
спортни опции за по-високи 
скорости с ограничаване на 
някои данни и автоматични 
защити.

Трябва да споменем, че не 
всички локации са подходящи, 
а и разрешение за летене. 
Обикновено зоните около 
летищата и военни обекти 
са забранени за полети, 
като това е оказано и чрез 
мобилното приложение или 
дистанционното управление. 
При всички положение е добре 
и да внимавате при управление 
на дрона, тъй като той може 
да бъда опасен при директен 
сблъсък с човек или животно.
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Как	да	подготвим	сайта	
си	за	почивката

Полезни съвети, които ще ви помогнат да си почивате по-
спокойно, докато вашият онлайн бизнес работи за вас

 В повечето малки и средни фирми, с изключение на тези, 
които се занимават с онлайн търговия, обикновено има само един 
човек, който отговаря за корпоративния уебсайт.

Понякога това е самият собственик или управител на фирмата. 
Този служител рядко може да забрави напълно за работата си, 
дори и по време на отпуска. Въпреки това е от важно значение 
той да успее да си почине пълноценно, защото в противен случай 
рискува да се сблъска с все по-популярното явление бърнаут 
(прегаряне) и да се окаже неефективен за много по-дълго време.

Налага се въпросът как да предотвратим това и същевременно 
уебсайтовете ни да продължат да функционират безпроблемно и 
през отпуската. За щастие с добра подготовка всичко е възможно 
и превръщането на мечтаната ваканция в кошмар може да бъде 
избегнато. Екипът на най-голямата българска хостинг компания 
СуперХостинг.БГ споделя няколко съвета как да подготвим 
уебсайта си за почивката през лятото.

Планирайте съдържанието

Google обича уебсайтове, които 
се актуализират редовно, така 
че е препоръчително да бъдат 
публикувани поне няколко 
статии, дори и по време на 
почивката. Ако имате блог, 
можете предварително да 
планирате няколко интересни 
публикации, да ги напишете и 
да насрочите публикуването им 
за избрани от вас дата и час. 
Внимавайте за често срещани 
грешки, като лошо качени 
изображения или неправилно 
форматиран текст, за да не се 
налага да оправяте дребни 
детайли по време на почивката.
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Актуализирайте предварително CMS-а 
(Content Management System)

Последното нещо, което всеки собственик на уебсайт иска, е той да 
спре да работи или да бъде изложен на хакерски атаки по време 
на ваканцията му, защото не е актуализирал навреме CMS-а, на 
който е изграден, както и съответните плъгини и разширения. 

Актуализирането им от мястото на почивка не е препоръчително, 
тъй като има голям риск от усложнения със съвместимостта. А това 
е последното нещо, което искате, докато сте на екзотично място с 
не толкова бърза интернет връзка.

Направете резервно копие

Често дори и най-добрата подготовка не е гаранция, че всичко 
по време на поддръжката на сайта от дистанция ще мине 
безболезнено. Ето защо резервното копие е основното спасение 
за всеки уеб администратор (и компютърен потребител като цяло). 
Не пропускайте да проверите преди почивката си дали имате 
актуално резервно копие на сайта си, защото без него може да не 
успеете да възстановите цялото съдържание, ако се случи нещо 
непредвидено. Ако сте избрали СуперХостинг.БГ за своя хостинг 
компания, няма да имате такива притеснения, защото тяхната 
система автоматично създава резервно копие на вашия сайт.

Настройте пощенската си 
кутия

Имейл комуникацията днес 
заема огромно място на диска, 
така че е възможно входящата 
ви кутия бързо да се препълни и 
да спрете да получавате писма. 
Би било доста неблагоприятно, 
когато сте на почивка и искате 
временно да се изключите 
от работния процес, но и 
да можете да проследите 
кореспонденцията си, когато 
се върнете обратно в офиса 
след това. Ето защо е нужно 
внимателно да проверявате 
степента на заетост на 
входящата си кутия и, ако е 
необходимо, да разпределите 
повече място за нея или да 
изтриете ненужните съобщения.

По време на отпуската е добре 
да настроите съобщение, 
което да информира, че не сте 
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на разположение и кога се връщате в офиса. Така всички ваши 
клиенти и партньори ще получат тази информация и ще са наясно 
кога могат да очакват отговор от вас.

Настройте системата си за уведомяване

Преди да отпътувате за мечтаната ваканция, проверете дали сте 
настроили сайта и хостинга автоматично да ви изпращат известия 
по имейл при проблеми. Уверете се, че сте въвели правилния 
имейл адрес, така че известията да достигат до вас. Тази мярка 
може да ви спести много време, тъй като не е нужно постоянно 
да проверявате дали всичко е наред, Същевременно, ако нещо се 
случи, ще бъдете уведомени незабавно и ще можете да реагирате, 
преди да засегне голям брой посетители или потребители на сайта.

А подновени ли са всички хостинги и домейни?

По време на отпуската е напълно възможно да изтече хостинг 
услугата или домейнът на вашия уебсайт и понеже през този период 
е възможно да не си гледате имейла редовно, съществува риск да 
изгубите важен дигитален актив. Затова съветът на специалистите 
от СуперХостинг.БГ е да прегледате датата на изтичане на всички 
услуги и да подновите тези от тях, които се налага. Много услуги 
вече предлагат възможността за автоматично подновяване, в т.ч. 
и СуперХостинг.БГ, с която ще си спестите евентуални главоболия 
от пропусната нотификация за изтичане.

Нови продукти и промоции

Лятото е време на активни 
промоции и маркетингови 
кампании, а бизнесът няма 
да чака вие да се върнете от 
отпуска. Затова, ако ръководите 
онлайн магазин, е добре 
предварително да определите 
какви промоции и нови продукти 
ще бъдат пуснати на уебсайта и 
да се уверите, че друг член на 
екипа ще ги качи или активира 
в правилния момент. 

Подгответе се за План Б

Въпреки че по време на 
почивката е важно да се 
освободим от мисли за работа 
и да оставим дигиталните 
устройства далече от нас, ако 
фирменият уебсайт зависи от 
вас, не е зле да имате резервен 
вариант. Поинтересувайте се 
дали там, където ще почивате, 
има интернет връзка, дали 
покритието на мобилните 
оператори е добро и помислете 
какво устройство ще вземете 
със себе си в багажа, с което 
ще можете да реагирате при 
възникването на евентуални 
проблеми.

Ако всичко изброено до тук не 
ви прави спокойни и уверени 
за почивката, последният 
съвет е да намерите някой, на 
когото имате доверие и да му 
дадете достъп до сайта, за да 
го поддържа. Обяснете му как 
да използва резервното копие 
и се надявайте никога да не му 
потрябва.
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NASA отложи старта 
на Artemis 1 заради 
проблем с единия 

двигател

Американската космическа агенция NASA отложи 
старта на мисията Artemis 1 заради технически 
проблем с единия двигател. Най-мощната ракета 
на агенцията трябваше да излети към Луната вчера 
около 17.30 ч. българско време.

Малко преди това обаче беше съобщено за възникнал 
технически проблем – пукнатина в междинния 
резервоар, която свързва резервоарите за течен 
водород и течен кислород на ракетата. Възникнал е 
и проблем с един от четирите огромни двигателя RS-
25.

Минути след установяването на авариите, обратното 
броене за изстрелването на ракетата беше спряно. 
Следващите възможни дати за изстрелване са 2 и 
5 септември. Целта на мисията е да изпрати отново 
хора на Луната...

Вижте още: PixelMedia.bg

NASA показа 
още снимки от 

космическия телескоп 
“Джеймс Уеб”

След като вчера показа “най-дълбокия кадър на 
Вселената”, днес NASA публикува още снимки, 
направени от телескопа „Джеймс Уеб”. Те изобразяват 
две мъглявини, илюстриращи жизнения цикъл 
на звездите, екзопланета и компактна група от 
галактики.

“Всяко изображение е ново откритие, което ще даде на 
човечеството изглед към Вселената, каквато никога 
не сме я виждали преди” – посочва ръководителят на 
космическата агенция Бил Нелсън.

Изобразените обекти не са непознати на астрономите. 
Това са мъглявината Карина и мъглявината Южен 
пръстен, пет близко разположени галактики, известни 
като Квинтетът на Стефан, както и екзопланетата 
WASP-96b, която е с размерите на Сатурн и е на 
разстояние от над 1100 светлинни години...
            Вижте още: PixelMedia.bg

Google Maps получава три нови функции, които ще 
ви помогнат да координирате по-добре лятната си 
ваканция.

Първата функция предлага реалистични 3D 
изображения на близо 100 световни забележителности 
в градове като Барселона, Лондон, Ню Йорк, Сан 
Франциско и Токио. Това е първата стъпка към 
стартирането на Immersive View, която комбинира AI 
със Street View, въздушни и сателитни изображения, 
за да позволи на потребителите да “летят” над дадена 
област и да видят как тя изглежда в различни часове 
на деня, да “надникнат” в барове и ресторанти и да 
усетят атмосферата.

Втората функция е свързана с колоезденето, което 
според Google е нарасало с 40% в световен мащаб. 
С новата информация за велосипедни маршрути ще 
можете да сравнявате...              
              Вижте още: Pixelmedia.bg

Ако някога сте имали желание да видите лицето 
си върху фигурка на емблематичните екшън герои 
Ghostbuster, Power Ranger или GI Joe, това вече е 
възможно, благодарение на Hasbro и фирмата за 3D 
печат Formlabs.

Те предлагат съвместна нова услуга – Hasbro Self-
ie Series, която позволява на потребителите да 
сканират лицето си с телефона си и след това да им 
бъде доставена персонализирана екшън фигурка. 
Сред наличните за момента герои са – X-Wing Pilot, 
Ghostbuster, Power Ranger и Snake Eyes от GI Joe.

За сега от иновативната услуга могат да се 
възползват само потребители от САЩ, които са 
изтеглили мобилното приложение Hasbro Pulse. Те ще 
могат да получат своята персонализирана 6-инчова 
колекционерска фигурка след заплащането на ..... 

Вижте още: PixelMedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Вече можете да 
отпечатате лицето си 
върху емблематични  
фигурки с помощта 
на 3D технологиите

Google Maps 
получава три нови 

функции

https://pixelmedia.bg/nasa-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-artemis-1-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%b5/
https://pixelmedia.bg/nasa-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%bb/
https://pixelmedia.bg/google-maps-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8/
https://pixelmedia.bg/xiaomi-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8f-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0/
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INSAIT привлече в 

България легендарен 
учен в областта на 

изкуствения интелект
Проф. Люк Ван Гуул, световноизвестен професор 
и един от най-цитираните учени в сферата на 
машинното самообучение и компютърно зрение, се 
присъединява към екипа на INSAIT – Институт за 
компютърни науки, изкуствен интелект и технологии 
в София. Неговото привличане ще позволи на IN-
SAIT, част от Софийския университет, а с това и на 
България, да се развие и установи като световен 
център в една от най-стратегическите научни и 
технологични сфери – изкуствения интелект. IN-
SAIT представлява първият по рода си институт в 
Източна Европа, изграден по модела на най-силните 
университети в света като MIT, ETH Zurich, Oxford, 
Cambridge, Stanford. Амбицията му е да се превърне в 
изследователски център на световно ниво в сферите 
на компютърните науки и изкуственият интелект. IN-
SAIT бе открит на 11 април 2022 г. в София...

Вижте още: PixelMedia.bg

Eutelsat и OneWeb 
формират европейски 
конкурент на Starlink

Френският сателитен гигант Eutelsat и британския 
стартъп OneWeb се сливат в стремеж да изградят 
адекватен конкурент на набиращия популярност 
Starlink. Космическата компания за микросателити 
на милиардера Илон Мъск в момента има най-
голямото такова портфолио в орбита. Сливането на 
Eutelsat и OneWeb ще позволи на новата компания 
да оперира с различни типове сателити, на различна 
орбита. По думите на дружествата – „това ще е 
първият оператор, който ще разполага с решения на 
различните космически позиции“.

От Eutelsat очакват пазарът за спътникова 
свързаност да достигне 16 млрд. долара до 2030 г. 
Френската компания вече притежава 23% от OneWeb, 
като инвестира в стартъпа преди няколко години. 
Сделката ще бъде платена под формата на акции. ...      
     
        Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Концепцията за умния дом чрез въвеждане на 
множество устройства тип Интернет на нещата (IoT) 
не е нова, но едва в последните години започна да 
навлиза по-масово. Това е така заради по-достъпния 
хардуер, но и постигането поне до някаква степен 
на повече добавена стойност чрез интеграция в по-
обширна екосистема от продукти. В днешно време 
почти всеки продукт може да стане „умен“ чрез 
добавяне на някои компоненти.

За по-елементарни действия, като например 
отключване (и с катинар), наистина не се изисква 
кой знае колко много, макар и в случая да не става 
за такива свързани към мрежата. На пазара дори 
са налични множество различни смарт катинари и 
заключващи механизми за врати. По-интересно е 
добавянето на елемент, с който те стават независими 
от собствен енергиен източник.

       Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Имате нужда от GPS тракер? Всеки смартфон 
разполага с GPS модул за сателитна навигация. Така, 
можете да използвате телефона си, особено ако е 
базиран на операционната система Android. Има 
няколко лесни начина, да превърнете своя смартфон 
в импровизирано устройство за GPS проследяване.

Модулът за сателитна навигация е изключително 
полезен когато се налага да откриете вашето 
любимо мобилно устройство, ако сте го изгубили 
или е откраднато. Да не говорим колко е полезен 
за навигация докато шофирате. Всички го харесват, 
понеже работи дори и когато няма интернет връзка. 
Необходимо е само предварително да изтеглите 
необходимите карти преди началото на пътуването.

Но какво ще кажете за използването на Android 
смартфона като GPS тракер? Това може да не е ...

Вижте още:  Tech.OFFNews.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Как да използваме 
Android смартфона 

като GPS устройство 
за проследяване

Европейска иновация 
прави възможно 

създаването на смарт 
катинари без батерии

https://pixelmedia.bg/insait-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd/
https://tech.offnews.bg/it-biznes/eutelsat-i-oneweb-formirat-evropejski-konkurent-na-starlink-19533.html
https://tech.offnews.bg/iot/evropejska-inovatcia-pravi-vazmozhno-sazdavaneto-na-smart-katinari-bez-19530.html
https://tech.offnews.bg/kak-da/kak-da-izpolzvame-android-smartfona-kato-gps-ustrojstvo-za-proslediava-19499.html


                                                                                                                                                    25КУЛТУРА

Създателят на първата видеоигра за Васил Левски: 
Можем да черпим вдъхновение от Възраждането

Въпросите зададе: Мария Иванова
 “Пробуждането на лъва” е ново 
българско гейм заглавие, което печели все 
повече фенове сред учениците с уникалния си 
геймплей през погледа на обичания национален 
герой на България - Васил Левски. За да научим 
повече за нея, разговаряхме със създателя ѝ - 
програмистът Йордан Гергов от Видин.

ВЪПРОС: Как Ви хрумна идеята да 
направите видео игра за Васил Левски?

ОТГОВОР: На мен, както и на много други им е 
идвала идея за игра, свързана с българската 
история. Наскоро открих стара бележка от 2018 
г. в телефона си - "направи игра за Априлското 
въстание". По принцип чета главно исторически 
книги - спомени, изследвания, романи. Със 
сигурност това е оказало влияние за идеята!

Различното е, че се вдъхнових да я започна. 
Началото на 2021 г., след дългата коледна 

ваканция осъзнах, че дребните удоволствия 
- да се виждаш с приятели, да играете игри, 
да ядете, да пиете, носят само мимолетно 
удоволствие. Реших да правя нещо по-смислено 
и удовлетворяващо със свободното си време. Да 
създавам, а не само консумирам.

ВЪПРОС: "Пробуждането на лъва" излезе 
точно за 185-тата годишнина от рождението 
на Апостола. Защо избрахте именно този 
български национален герой и исторически 
период за Вашата разработка?

ОТГОВОР: Първоначалната идея беше играта да 
е за Априлското въстание. Играчът да е Апостол, 
да обикаля България, да говори с реални 
исторически личности и да създава комитети. 
Историческото проучване за подобна игра обаче 
се оказа много времеемко за сам човек. А и в 
крайна сметка - първият, който се взема сериозно 
със създаването на вътрешна революционна 
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организация - това е Васил Левски. Раковски е 
предтеча с неговите революционни кръжоци.

Макар Левски да е нашият най-голям национален 
герой, в училище учим много малко за неговия 
живот. Особено за неговите ранни години, към 
които за момента е насочена играта. Самият 
аз, въпреки че се интересувам от българска 
история, знаех десет пъти по-малко неща за него, 
отколкото сега. 

Възраждането е период, от който може да 
черпим вдъхновение на какви чудеса е способен 
българският народ, дори когато е под тежко иго.

ВЪПРОС: Колко време отне разработката 
на играта и какви специалисти участваха 
в процеса?

ОТГОВОР: Засега година и седем месеца. Доста 
хора си мислеха, че зад играта стои екип. 
Всъщност съм сам. С малко помощ от моя приятел 
Христо Михайлов за част от илюстрациите 
и рекламните видеа. Васил Бележков пък 
предостави композираната си музика за играта.

Отворен съм към всякаква помощ - художник/
дизайнер, редактор на текста, маркетинг 
специалист и преводач от български на 
английски, които биха искали да дарят времето 
си и да участват в играта.

ВЪПРОС: Бихте ли разказали малко повече 
за технологиите, чрез които е създадена?

ОТГОВОР: Играта е направена на програмата за 
създаване на игри Unity, с програмният език C#.

ВЪПРОС: За създаването на играта са 
използвани и голям брой исторически 
книги. Бихте ли посочили някои от тях?

ОТГОВОР: Списъкът наистина е огромен! Най-
много време съм отделил за историческо 
проучване. Всичко в играта е създадено със 
стремеж към историческата истина. Някои от 
книгите включват: “Другото име на свободата”, 
Пламен Павлов, “Апостолът на свободата”, Мерсия 
Макдермот, “Карлово - късчета история”, Никола 
Славчев и др. В играта присъства и са черпени 
идеи и от „Буквар с различни поучения“(останал 
в историята като Рибният Буквар) на Петър Берон.
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ВЪПРОС: Играта е напълно безплатна за 
потребителите и вероятно се радва на 
голям интерес. Имате ли информация за 
броя на изтеглянията от пускането ѝ до 
сега?

ОТГОВОР: Изтеглянията на всички платформи - 
Android, PC и играене в браузъра, са над 500 за 
3 дена. Има сваляния от почти всяка европейска 
държава, Канада, САЩ...

Бюджетът за реклама е 0 лв., разбира се. Радва 
ме високата оценка, която играчите поставят на 
играта - 4.833/5. Всеки позитивен отзив, а те са 
много, ми дава сила да продължа разработката!

ВЪПРОС: Какво послание искате да 
отправите към обществеността и феновете 
на "Пробуждането на лъва"?

ОТГОВОР: Доста хора знаят думите на Кенеди - 
"…Не питай, какво може родината ти да направи 
за теб, а питай, какво можеш да направиш ти за 
родината си."

Неофит Бозвели над 100 години преди Кенеди 
написва - "Където е отеческа любов, тамо 
цъфтят много честни добродетелства. Защото 

общата любов към отечеството, донася всеобщи 
ползи! И когато се грижим за общите ползи, не 
се лишаваме и от същата наша полза!" Нека се 
поучим от нашия възрожденец!

ВЪПРОС: Бихте ли създали игра и за други 
национални герои. За кои например?

ОТГОВОР: Разбира се. "Пробуждането на лъва" не 
е толкова фокусирано върху личността, а върху 
епохата. Така че бих представил и други епохи от 
нашата многовековна история, погледнати през 
очите на някой друг наш национален герой. А 
защо не и обикновен човек от народа.

В много ранен етап е разработката на игра за 
Балканската война. Тази година честваме 110 
години от избухването ѝ. За съжаление, без 
допълнителна помощ за разработката (най-вече 
визуалната част), едва ли ще види скоро бял 
свят.

ВЪПРОС: За каква възрастова група е 
подходяща "Пробуждането на лъва"?

ОТГОВОР: Ще ви цитирам един отзив - "Добре 
направена игра, най - вече за децата (хем четат, 
хем научават за живота на Васил Левски, хем е 
игра), но и за големи, които обичат историята!"
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За сега повече възрастни са я играли. Най - 
дълго игралият я играч е над 40-годишен. Целта 
в началото ми беше да се хареса на всички 
българи, независимо от възрастта. Толкова е 
разнообразна, че има за всекиго по нещо.

ВЪПРОС: Разкажете ни малко повече за 
шрифта и геймплея на играта!

ОТГОВОР: В играта е използван дигитализираният 
почерк на Васил Левски, предоставен от Борика 
и разработен от Стефан Пеев
 
Главният шрифт е Bulgaria Moderna Pro e 
разработен от Янко Цветков под лиценз Creative 
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License.
 
Целта на играта е да обхване периода на 
Българското Възраждане, погледнато през очите 
на най-великия му израз- Васил Левски! Първата 
и завършена вече глава, ще проследи малко 
познатите детски и младежки години на Васил 
Иванов Кунчев- "Пробуждането на Лъва"!

Решенията на играча ще определят дали от 
срамежливото момче ще порасне Апостолът 
на Свободата. Има стотици избори, които ще 
влияят на показателите на героя, развитието на 
историческите случки и края на историята.

Играта има уникална бойна система, разчитаща 
на съобразителността на играча. Малкият Васил 
ще се изправи и пред битки, но почти винаги ще 
има възможност да ги избегне. Играчът ще може 
да играе 7 мини-игри.

ВЪПРОС: Отворен ли е българинът към 
такива проекти - получихте ли достатъчна 
подкрепа под формата на дарения?

ОТГОВОР: Не я правя играта с финансова цел. 
Мечтал съм си да мога да се издържам с правене 
на видео игри за българската история. Това би 
ускорило процеса на разработка около 4 пъти, но 
засега остава една мечта.

Дарения има, все пак, и благодаря на всеки един! 
Радостта, която ми носят хората, които я играят 
не може да се оцени с пари!

ВЪПРОС: Какво мислите за ученето чрез 
игра и може ли "Пробуждането на лъва" да 
помогне на учениците в училище?

ОТГОВОР: Доказано е, че най - ефективното 
учене е чрез игра! "Пробуждането на лъва" може 
да научи учениците чрез игра на много неща 
за Възрожденска България и живота на Васил 
Левски.

Като малък, този период на строене на църкви, 
училища и цялостно просвещение и напредък, 
не ми беше особено интересен. Предпочитах 
славните битки. 

Важно е Възраждането да се представи по 
интересен начин, защото ако го нямаше него, 
нямаше да има и днешна България!

ВЪПРОС: Получавате ли отрицателни 
отзиви за разработка си и какво бихте им 
отговорили?

ОТГОВОР: Отрицателните отзиви се броят на броя 
на пръстите на стругар с 40-годишен стаж. Има 
българи, за съжаление, които имат алергия към 
всичко българско. Не препоръчвам играта на тях 
- могат да получат алергичен шок.

Някои хора са я играли 30 минути и си вадят 
генерални изводи. Това е все едно да прочетеш 
първите 30 страници на книга от 300 страница. 
Същите хора, непознаващи историята, се 
съмняват в истинността на някои от случките в 
играта, касаещи семейството на Левски. Мога да 
предоставя книжен извор за всяка една от тях.

Всеки, който иска да играе “Пробуждането на 
лъва”, може да го направи напълно безплатно 
тук.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bulgarianhistory.roleplaying
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Източник: Kafene.bg
 Николай Бизев е част от екипа и проектите 
на Sofia Graffiti Tour от началото на инициативата. 
Организатор е в различни инициативи, свързани с 
градското изкуство, през годините като изложби, 
работилници, лекции, изрисуване на публични и 
частни сгради, както и на ежегодния фестивал 
Sofia Graffiti Battle. Сертифициран екскурзовод. 
Съдейства за развитието на проектите на Sofia 
Graffiti Tour, разработването на графити и стрийт 
арт маршрути и обучението на гидовете в екипа.

ВЪПРОС: Къде се намира страната ни на 
картата на стрийт арт и графити културата?

ОТГОВОР: Графити културата в България има 
още няколко години, докато неофициално 
навърши 30. Първите известни графити опити 
на MAD и Nasimo започват около 1995 година. За 
сравнение в Ню Йорк това става в края на 60-те. 
Тоест българската графити сцена минава за все 
още млада в сравнение с тези в САЩ и Европа 

(от началото на 80-те). Добрата новина, е че 
артистично се развиваме в правилната посока. 
Умеем да създаваме собствен отличителен стил. 
Българските артисти са признати на световно 
ниво и са представени в графити столиците на 
света като Ню Йорк, Маями, Берлин, Париж и 
Амстердам.

В България има добър момент за графити и 
стрийт арт културата. Създават се мащабни 
стенописи, реализират се различни инициативи. 
Това, което е характерно за графити столиците 
на света, е че тези градове са приели 
съществуването на графитите и са намерили 
начин да ги използват правилно. В Амстердам 
има огромна зона в северната част на града, 
която е свободна за рисуване. Всеки може да 
отиде и да експериментира – от професионалист 
до любопитно дете, което за първи път хваща 
спрея. Този тип графити инфраструктура липсва 
в България и е една от причините, заради която 
можем да кажем, че има леко изоставане. Имаме 

Николай Бизев, Sofia Graffiti Tour: Интернет дава много 
възможности за развитие на съвременния стрийт арт

https://kafene.bg/
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нужда от места за свободно рисуване, за да се 
утвърдим като една от столиците на графити 
културата в Европа и света.

ВЪПРОС: Разкажете ни за градските 
турове в София, на които целогодишно 
представяте различни графити по стените!

ОТГОВОР: „София Графити Тур” представя едни от 
най-добрите примери на графити и стрийт арт в 
столицата на български и чуждестранни артисти. 
Турът проследява по интересен начин историята 
на графити културата в световен мащаб и 
в контекста на България. На всяка спирка 
отделяме внимание на посланието на художника, 
биографията на самия автор и приноса му към 
сцената. Като всяка суб-култура, и при графитите 
има изградени неписани правила, жаргон и 
йерархия. Отделяме време на нашите гости, за да 
ги запознаем с тези неписани правила. Така, ако 
решат да се занимават с графити и стрийт арт, 
ще знаят какво може и какво не бива да правят.

Самата обиколка е 120 минути в центъра на 
София. В момента туровете се провеждат всеки 
ден от 18:00 часа. Срещата е на статуята на София 
до метростанция Сердика. За да участвате в тура 

е необходима предварителна регистрация на 
уебстраницата на “София Графити Тур” (www.so-
fiagraffititour.com).

Целта ни е да покажем какво представлява 
графити културата и да помогнем на гостите ни 
да се по-информирани по темата.

ВЪПРОС: Какво ще се случи по време на 
предстоящото събитие „От вандализъм до 
изкуство“?

ОТГОВОР: “От вандализъм до изкуство” е 
серия от събития, която провеждаме за втора 
поредна година с подкрепата на посолството на 
Кралство Нидерландия в България. В рамките 
на това издание организираме майсторски клас, 
филмова прожекция и рисуване на графити 
стена. Събитията ще се проведат в периода 8-12 
септември в София.

Ще започнем на 8-9 септември с графити и стрийт 
арт майсторски клас насочен към млади артисти 
с интерес към уличното изкуство. Майсторският 
клас ще бъде с фокус върху професионалното 
развитие на млади стрийт арт художниците. По 
време на семинарите, участниците ще научат как 
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да се позиционират по-добре като международни 
стрийт артисти, как да развиват своята кариера, 
какви са тенденциите в уличното изкуство, кои 
музеи и галерии, представят това изкуство, както 
и какъв е пазарът за графити и стрийт арт. 

На 8-ми септември от 20.30 ч. за първи път в 
България ще бъде представен нидерландския 
документален филм “Короната на краля – трудни, 
добри, по-добри времена”. Документалните 
филми за графити имат особен заряд, защото 
действат като платформа за знания, разбирания 
и мотивация. Представяме филм, защото искаме 
да стигнем до по-широка аудитория и да я 
запознаем с основите на графити и стрийт арт 
културата.

Филмът разказва за основните фигури на 
графити сцената на Амстердам между края на 
70-те и средата на 90-те години на миналия век. 
Билетите са в продажба на касите и сайта на Дом 
на киното.

ВЪПРОС: Какво да очакваме от гостуването 
на световноизвестния графити и стрийт 
арт артист Mr. June?

ОТГОВОР: В рамките на майсторския клас за 
млади артисти, Mr. June ще е един от основните 
лектори и ще говори пред 20 избрани участници 
за своята кариера, натрупан опит, съвети какво 
трябва и какво не трябва да прави един артист в 
началото на своята кариера.

Между 9 и 12 септември Мr. June ще рисува 
графити стена в центъра на София. Mr. June е 
холандски графити и визуален артист. Той се 
занимава с графити от средата на 80-те години 
в Холандия, а в момента е на турне в САЩ чрез 
своето изкуство.

ВЪПРОС: Кои ще бъдат останалите лектори 
в майсторския клас?

ОТГОВОР: Алекс Поуп от музея за графити и стрийт 
арт STRAAT в Амстердам и Хавиер Абарка от Ur-
banario допълват екипа лектори в майсторския 
клас.

Алекс Поуп е част от екипа на STRAAT и отговаря 
за образователната им програма, както и е 
създател и екскурзовод на Alltournative. Той 
организира и обиколки на уличното изкуство 
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в Амстердам. Завършил е с дипломна работа 
за художествените качества на графитите, 
документирайки прехода от метрото към музея. 
Освен многобройните статии на уебсайта на 
STRAAT, негови работи могат да бъдат открити и 
на Brooklyn Street Art.

Хавиер Абарка е влиятелен специалист на 
международната сцена, често е участник 
в европейски конференции и фестивали. 
Докторската му дисертация и текстовете му са 
широко цитирани в испаноезичната литература. 
Той преподава, курира, пише и ръководи събития 
на международно ниво. Между 2006 г. и 2015 г. 
Абарка води курс по графити и улично изкуство 
в университета „Комплутенсе“ в Мадрид. Той е 
основател и директор на Unlock Book Fair, както 
и на конференцията Tag. През 2020 г. Хавиер 
Абарка основава училището Urbanario – първото 
училище за напреднало обучение по графити и 
улично изкуство.

ВЪПРОС: Кой може да кандидатства и на 
какви условия трябва да отговаря?

ОТГОВОР: Майсторският клас е насочен към 
млади художници (до 35 години) с интерес или 
работещи в сферата на стрийт арт и графити 

изкуството. Участие могат да вземат и студенти.
Самият майсторски клас е безплатен за 
участниците, като има форма за кандидатстване. 
Формата съдържа информация за участника, 
представяне на мотивация и портфолио. 
Обучението ще се провежда на английски език, 
като доброто му владеене се явява условие за 
участие, за да е пълноценно за всички.

ВЪПРОС: Какъв съвет бихте дали на 
младите стрийт арт артисти в България?

ОТГОВОР: Интернет е платформата, която дава 
толкова много възможности за развитие на 
съвременния стрийт арт. Ние мислим, че трябва 
да се действа мащабно, да се излиза от рамките 
на България и нещата, които се създават да 
бъдат в крак с тенденциите, а защо не България 
да е мястото, където се създават насоките в това 
изкуство. Имаме страхотни артисти.

Друго много важно нещо е предаването на опит и 
приемането на препоръки. Графити и стрийт арт 
се учат неформално. Това е един вид занаят, но 
приемствеността и взаимното уважение между 
артистите е основа за създаване на школа и 
разпознаваем местен стил.
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Новото	издание	на	Sofia	Game	Night	
излиза	извън	пределите	на	столицата

Мария Иванова
 Градският фестивал Sofia Game Night 
се завръща с ново четвърто издание. Той ще се 
проведе на 5 ноември и за разлика от предишните 
години ще излезе извън пределите на столицата.

Какво ново

“Тази година фестивалът излиза от София. 
Искаме да почувстват нощта на игрите и в други 
градове на България. Ще предложим програмата 
във Варна, Бургас, Пловдив, Габрово, Велико 
Търново и Враца” - информира организаторът на 
фестивала - Хелиана Велинова.

Програмата

Разнообразната програма на събитието 
включва: компютърни, настолни, образователни, 

политически, арт и градски игри, както и  
хакатони, изложби и изложения и събития за 
най-малките.

Организации от цяла България са 
поканени да се присъединят към Нощта 

на игрите

„Независимо дали сте от Пловдив, Варна, Бургас 
или по-малко населено място, сте добре дошли 
да се включите в програмата на Sofia Game Night. 

Това ще даде възможност на участници от 
цяла България не само да се насладят на 
удоволствието от игрите, но и да станат част от 
самия фестивал и неговата атмосфера“ - допълва 
още Хелиана Велинова.

https://sofiagamenight.com/


                                                                                                                                                    34СУБКУЛТУРИ

Помощ за украинската общност в 
България

Друга новост тази година е партньорството със 
Ситуационен Център Отворени Врати, който 
работи в посока достъпност на програмата за 
украинската общност в България, превръщайки я 
в платформа за забавление и комуникация. 
Като първа обща инициатива е стартиралата 
на 20 юли акция за събиране на настолни игри 
в партньорство със Sofia Board Game Weekend, 
чиято цел е да бъде създадена уникална по рода 
си игротека с игри за всички възрасти, даваща 
възможност за по-качествено свободно време  
най-вече на младите членове на украинската 
общност в София.

Игрите и образованието

От създаването си Sofia Game Night има за цел 
да представи различните аспекти на игрите - от 
тяхното разработване, през икономическата роля 
на гейминг индустрията, до крайния потребител 
и удоволствието от играта. Нощта на игрите не 

е просто нощ на игровите забавления, а среда 
за обсъждане на образователни, икономически, 
социални и политически аспекти на игрите, в 
която всеки може да се включи. 

За пета година ще се проведе

Games Made In BG

-  най-голямото изложение за създатели на 
видео и настолни игри от България. В рамките 
на събитието посетителите ще могат да тестват 
нови заглавия и добре познати класики и да 
комуникират директно с game development 
компаниите и създателите на настолни игри.

Сред акцентите на фестивала през 2022 ще бъде 
градското приключение на Free Sofia Tour - So-
fia Treasure Hunt, K-pop и Anime партито на Ani-
meS, геймърското stand-up comedy с Inside Joke, 
инициативата-дискусия на клуб „Абордаж“ - "Учи 
и играй", в която ще се включат организации, 
които използват настолни игри като обучителен 
инструмент и много други.
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История	на	пресата
Марлена Пенчева
 Пресата е претърпяла много трансформации по пътя на 
развитието си, но е безспорно, че нашето общество нямаше да бъде 
същото без нея. Още от времето преди появата на писмеността, 
когато основният начин за предаване на новини е от уста на 
уста, разпространението на сведения и знания е неразделна 
част от живота. Преса е общо название на средствата за масова 
информация. Терминът идва от печатната преса на Йоханес 
Гутенберг, използвана за отпечатване на вестници, когато те са 
единствените съществуващи новинарски медии. Въпреки появата 
на радио и телевизионните излъчвания, както и на електронните 
медии, използването на термина "преса" се запазва и употребява 
и в съвременния дигитален свят. Любопитни ли сте да разберете 
кой е издал първия вестник, как печатната преса е повлияла на 
развитието на новинарските медии и какво е тяхното бъдеще?

Предшественици на пресата

Историята на писмените новини датира от 59 г. пр.н.е. в Римската 
империя, която по това време е център на западния свят и на 
иновациите. Древните римляни изобретяват първия предшественик 
на съвременния вестник, наречен Ежедневни дела (Acta Diurna). В 
началото поставяли на видни места изписана върху камък или метал 
информация за гладиаторски състезания, астрологични поличби, 

екзекуции и дори ежедневни 
клюки, които предвещават 
бъдещата популярност 
на спортните страници, 
хороскопите и криминалните 
рубрики. По-късно новините 
се изписвали върху папирус и 
се разгласявали от градските 
викачи.

В средата на 16 век 
правителството на Венеция 
започва да публикува 
периодично издание „Писмени 
известия“, което струва една 
газета (gazzetta) - монета, 
чието име в крайна сметка 
започва да означава „вестник“. 
Ръкописните бюлетини се 
използвали за разпространение 
на политически, военни и 
икономически новини в цяла 
Европа.
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Въпреки съществуването на тези ранни форми на новинарски 
медии, те не се квалифицират като такива, защото не са 
разпространявани масово.

Печатната преса

Механичната преса на немския печатар Йоханес Гутенберг 
се появява около 1450 г. и първоначално се използва само за 
книгопечатане, но впоследствие променя драстично развитието 
на писмените новини. Изобретението позволява качествено 
възпроизвеждане на печатни материали със скорост от почти 
4000 страници на ден или 1000 пъти повече, отколкото може да 
направи един писар на ръка. Тази иновативна машина намалява 
цената на печатните материали и за първи път ги прави достъпни 
за масовия пазар. Влиянието на пресата на Гутенберг се сравнява 
със създаването на интернет.

Първият вестник

Световната вестникарска асоциация приема немскоезичния 
вестник на Йохан Каролус, който започва да излиза през 1605 г. в 
Страсбург, за първото издание, отговарящо на четирите принципа 
за истинска преса: достъпност за обществеността, публикуване 
на редовен интервал, актуална информация и обхващане на 
различни тематики - политика, развлечения, спорт и др. Въпреки че 
начинанието на Каролус е успешно, той се сблъсква със сериозни 
проблеми, когато публикува новина за финансови затруднения 
на правителството. Това става известно като първия случай на 
цензура.

За кратък период от време 
вестниците стават популярни 
в цяла Европа, а през 1766 
г.  Швеция въвежда и първия 
закон, гарантиращ свобода 
на печата. Концепцията за 
независима преса обаче трудно 
се осъществява в по-голямата 
част от Европа до средата на 19 
век.

Жълта преса

В Съединените щати 
първоначално само богатите 
американци можели да си 
позволят да купуват вестници. 
Но през 1830 г. напредъкът в 
печатарството и производството 
на хартия прави възможна 
продажбата на вестник за 
един цент. Така пресата 
става достъпна за цялата 
общественост и довежда до 
бум на издаването на вестници 
в САЩ. Бързото увеличаване 
на грамотните хора означава и 
нарастване на потенциалните 
читатели.  

Джоузеф Пулицър и Уилям 
Хърст са основни конкуренти 
в американската преса около 
1900 година. За да привлекат 
повече читатели, те започват 
да публикуват сензации – 
престъпност, секс и скандали. 
Този тип журналистика става 
известен като жълта преса 
заради популярния комикс 
„Жълтото хлапе”, публикуван 
както от Пулицър, така и от 
Хърст, по време на войната за 
по-голям тираж.

Въпреки че разчита до голяма 
степен на спорни похвати, за да 
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продава повече вестници, Пулицър е новатор във вестникарската 
индустрия. Издателят пръв посочва нуждата от университетско 
образование по журналистика и завещава голяма сума на 
Колумбийския университет за откриване на училище и учредяване 
на награда. Първите награди Пулицър са присъдени през 1917 г., а 
днес се смятат за най-престижните в областта на журналистиката.

Българска преса

Първият български вестник "Български орел" на Иван Богоров 
излиза само в 3 броя през 1846 г. в германския град Лайпциг. Това 
се случва цели два века след разпространението на печатните 
медии в Европа. По-голямата част от българската преса от периода 
на Възраждането се списва и издава в чужбина, най-вече в 
Цариград и Румъния, където има големи български общности.
Днес в България се издават около 200 вестника с тираж близо 120 
хиляди броя, а според годишната класация за свобода на пресата 
на “Репортери без граници” за 2022 г. страната ни се изкачва с 21 
места и заема 91 място.

Съвременни предизвикателства

Медийната индустрия присъства в живота на хората през 
последните 400 години и постепенно еволюира до това, което е 
днес - един от най-мощните инструменти за масова комуникация. 

Печатната преса обаче е 
изправена пред най-трудния 
период в своята история, тъй 
като дигиталната ера заплашва 
оцеляването на вестниците, 
каквито ги познаваме. Радиото и 
телевизията не повлияха много 
на печата и до голяма степен се 
считаха за паралелни медии, 
а не за пряка конкуренция. 
Цифровите новини обаче 
са сериозна заплаха за 
печатната индустрия като цяло. 
Съвременният читател получава 
новините на своя смартфон 
и нуждата от вестници бързо 
изчезва.

Бъдещето на печатната преса е 
под въпрос, но нейната история 
продължава. Независимо дали 
са печатни или дигитални 
публикации, хората винаги ще 
искат да бъдат информирани с 
последните новини.


