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ПРОФ. ХРИСТО ПИМПИРЕВ ПРЕД UCHI.BG:
Антарктида е една естествена научна лаборатория

На 29 септември в НДК се състоя представяне-

то на новата книга на известния полярен изследовател професор Христо Пимпирев. Тя се нарича

„Христо Пимпирев. Антарктическият стопаджия“,
написана е в съавторство с Иглика Трифонова,
председател на Асоциацията на младите полярни
изследователи. В церемонията се включиха стотици учени, антарктици, общественици, приятели на авторите, сред които президентът на
България Петър Стоянов, Михаил Вешим, Мирослав
Севлиевски, Соломон Паси и посланикът на Испания
н. пр. Алехандро Поланко. След това имахме възможност да зададем няколко въпроса на професор
Пимпирев за новата му книга, както и за значението на изследователската дейност на България в
Антарктида.
Вижте повече на стр. 18

НАНОАСЕМБЛЕРИТЕ – миниатюрното бъдеще на човечеството
В не толкова далечно бъдеще предметите,
които използваме, ще бъдат създавани не по
традиционния начин, а просто ще се появяват
пред нас, изграждани от миниатюрни невидими
нанороботи. Или поне това е визията на някои
учени и визионери в областта на нанотехнологиите.

В основата на този технологичен оптимизъм са
наноасемблерите - хипотетични роботи, които ще
могат да променят заобикалящата ни материя на
молекулярно ниво. Единствената подробност е, че
тези чудодейни машинки все още не съществуват
Вижте повече на стр. 45
в реалността.

Благодарим за подкрепата на:
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КОНКУРС
		 С НАГРАДИ

Как си представяте бъдещето на образованието?
Ще се пренесем ли да учим във виртуалната
реалност или уроците ще се прожектират
направо в главата ни?
Ще можем ли да учим със скоростта на светлината
и буквално за секунди да придобиваме нови
умения?
Или ще заменим класните стаи с по-екологични пространства направо сред природата?
А ще можем ли някога да правим обучителни пътешествия в космоса?
Оставяме на вас да ни разкажете визията си...

УЧАСТВАЙТЕ В УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС
“БЪДЕЩЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО”
НА ВЕСТНИК UCHI.BG И PIXELMEDIA.BG
Надпреварата е отворена за всички ученици в България. А желаещите да се включат
могат да изберат една от следните три категории:
		

ЕСЕ (текст с големина между 500 знака и 3000 знака)
ВИДЕО - ЕСЕ В TIKTOK
РИСУНКА
Участвайте и спечелете страхотни награди от СПОНСОРА НА КОНКУРСА GENESIS.
Мишка Krypton 700 G2

Раница Pallad 550
атура

Клави

KL RGB
T
3
0
3
Thor

Краен срок 31 октомври, включително.
За повече информация и правила на конкурса: Uchi.bg/konkurs

4

		
ОБРАЗОВАНИЕ

МОН ПУСНА „ДИГИТАЛНА РАНИЦА“ С БЕЗПЛАТНИ
УРОЦИ ЗА УЧЕНИЦИ
Новата

електронна платформа на Министерство на
образованието и науката „Дигитална раница“ ще даде възможност
от тази учебна година учениците да се запознават безплатно
с различни форми на уроци, създадени от учители, тестове и
образователно съдържание. Това съобщи

ще бъдат събрани текстове,
изображения,
интерактивни
презентации, 3D модели, видеои аудиоклипове, виртуална и
добавена реалност.

министърът на образованието и науката проф. Сашо
Пенов в първия учебен ден.

Платформата
ще
дава
възможност и за изпълняване
на задания за самостоятелна
работа. Иновацията обаче няма
да отмени тежките раници,
защото хартиените учебници
засега остават.

До платформата, която вече е отворена, ще имат достъп и
родителите, за да могат да проследяват какво учат децата
им. Министърът изрази надежда обучението да е максимално
присъствено, а натрупаният опит по време на онлайн уроците и
новата образователна платформа да направят ученето още поинтересно.

Какво предлага новата платформа
“Дигиталната раница” предлага на учениците достъп до богат
набор от безплатно дигитално образователно съдържание, но в
същото време позволява на учителите да създават свое такова,
като по този начин обогатяват библиотеката на платформата,
предлагайки интересен и разнообразен учебен материал.
В нея ще влязат интерактивни уроци, упражнения, тестове. За да не
търсят информацията на различни места в интернет, на едно място

Платформата е инсталирана
върху облачната среда на
министерството, а достъпът е
с електронните профили в edu.
mon. Това е следваща стъпка
от започналата дигитализация
на
образованието
и
предхожда
въвеждането
на
персонализирано
обучение, обясниха още от
образователното ведомство.
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Нови специалности и магистратури
в университетите
Стартъп хъб и
партньорство с BESCO

Мария Иванова

От социалните иновации, до телемедицината - новостите

навлизат с бързи темпове в университетската програма. В началото
на академична година българските университети обявяват новите
си бакалавърски и магистърски програми, опитвайки се да
привлекат възможно най-много нови възпитаници. Представяме
ви някои от предложенията, които са наистина привлекателни за
бъдещите студенти.

„Мениджмънт на социалните иновации”,
От тази година Университетът за национално и световно
стопанство (УНСС) обяви прием по новите магистърски
специалности „Мениджмънт на социалните иновации”, „Икономика
и право”, „Интелектуална собственост и творчески индустрии” и
„Интелигентна цифрова енергетика”. От висшето учебно заведение
уверяват, че всяка от тези програми е съобразена както с
търсенето, така и с обществените и икономически условия у нас.
Според проф. д-р Цветана Стоянова, която зам.-ректор на УНСС,
обучението в университета е на много високо ниво. Преподавателите
са много добре теоретично подготвени и с опит от практиката.
Студентите са обучавани не просто да възпроизвеждат знания,
а те да бъдат основа за адекватни бизнес и житейски решения
и да имат нужните „меки умения“. Всичко това по думите на
д-р Стоянова води до много висок процент на реализация сред
завършилите студенти.

УНСС си партнира активно
с
Българската
стартъп
асоциация (BESCO). Освен това
към университета функционира
Стартъп хъб, в който всеки
креативен студент с иновативни
идеи може да получи подкрепа
за превръщането им в реален
пазарен продукт. Членуващите
в него младите хора се
информират за възможностите
за финансиране на стартъпи,
обучат се как да изготвят
бизнес планове и как да
представят идеите си пред
инвеститори, както и получават
правна и юридическа помощ за
реализирането на своите идеи.

“Право на ЕС”
е международна магистърска
програма, която се осъществява
съвместно
от
Софийския
университет
„Св.
Климент
Охридски” и Университета на
Лотарингия, Франция (Université de Lorraine).
Създадена през далечната
2007 г., тя всъщност е найстарата магистърска програма в
Юридическия факултет на СУ и
единствената у нас, фокусирана
върху Правото на Европейския
съюз (ЕС).
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Новата бакалавърска програма
осигурява
професионална
подготовка в областта на
програмните езици, изкуствения
интелект, виртуалната реалност,
облачните
технологии,
компютърни мрежи и протоколи,
След актуализирането на програмата през 2019 г. тя има по-силно
изразен фокус върху материалното право на ЕС. Обучението в интернет на нещата и др.
магистърската програма включва 8 задължителни и множество
избираеми дисциплини, от които обучаващите се в програмата Целта е да се подготвят високо
квалифицирани инженери в
трябва да изберат поне 4.
областта на управлението и
Преподавателският екип включва някой от най-добрите френски поддръжката на интелигентни
и почти всички доказани български специалисти в материята и роботизирани приложения
на Правото на ЕС. В обучението са включени и специалисти от за нуждите на медицината и
практиката, които ежедневно работят в материята правото на ЕС в здравеопазването.
български и европейски институции.
От началото на провеждането си досега програмата е обучила
над 800 специалисти, сред които съдии и прокурори от всички
структури на съдебната система, служители в централната и
местната администрация, адвокати, нотариуси, юрисконсулти и
специалисти в други области, които се нуждаят от допълнителна
квалификация в полето на Правото на ЕС.

„Новото време“
е нова магистърска програма, която обединява три български
университетски факултета. Тя се администрира от Историческия
факултет, но се изпълнява от преподаватели и от Философския и
Юридическия факултет към СУ. Партньори на „Новото време“ са
Югозападният университет, Великотърновският университет „ Св.
св. Кирил и Методий“ и университетът „Аристотел“ в Солун.
Програмата е насочена към учители, които ще бъдат обучени как
да представят пред учениците ролята на гражданското общество
в динамичната политическа обстановка у нас, проблемите на
демокрацията и нейното противопоставяне с диктатурата и др.
Магистърската програма е от два семестъра, които се провеждат в
редовна форма на обучение. Предвидено е приемът по нея да е по
държавна поръчка, но е възможно и платено обучение. Държавната
поръчка е освободена от такса, тъй като специалността е
приоритетна.

„Телемедицина“
е друга иновативна специалност, по която е обявен прием
за кандидат-студенти. Тя се осъществява съвместно от от
Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Висшето
училище по телекомуникации и пощи (ВУТП). Записалите се в нея
ще се обучават за една от професиите на бъдещето – инженер по
телемедицина.

Завършилите студенти по
телемедицина могат да се
реализират в области като
програмиране, проектиране на
бази от данни и специализиран
медицински
софтуер,
проектиране и експлоатацията
на
интелигентни
системи,
използване на роботизирани
системи,
експертни
и
консултантски услуги.
Курсът на обучение е с
продължителност
четири
години, като студентите ще имат
възможност да се обучават
във
високотехнологичните
бази на Висшето училище
по телекомуникации и пощи
и Медицински университет
Плевен.
Завършилите
получават
образователноквалификационна
степен
„Бакалавър“ и професионална
квалификация „инженер по
телемедицина“.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
ЧУЖБИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
Събитието ще представи перспективни възможности за образование в Европа и Азия

Лични

срещи
с
представители на университети
от Европа и Азия, както и
интерактивни презентации със
стрийминг (достъпни за всички,
които не могат да присъстват
физически), са само част от
акцентите на традиционното
изложение

„Образование за успешна
кариера“.
То ще се проведе на 1
октомври от 11 до 17 часа в
хотел “Интерконтинентал”, гр.
София. На събитието ще бъдат
представени
университети
от Австрия, Белгия, Гърция,
Нидерландия, Испания, Италия,
Япония и България.

Кандидат-студентите
ще Особен ннтерес предизвиква
научат още на какво да презентацията, посветена на
обърнат внимание при избора Япония. През последните години
на подходящ университет, как
да финансират образованието
Страната на изгряващото
си, кога и как да организират
слънце
студентското си настаняване и
Програмата от презентации др.
набира
все
по-голяма
включва
като
учебна
Един
от
акцентите
на популярност
разнообразни теми: за ранното Изложението ще са
дестинация.
Бъдещите
кариерно ориентиране и как
кандидат-студенти
са
да избереш подходяща и
възможностите за
привлечени от програмите на
перспективна
специалност;
образование в Белгия,
английски език, качественото
за
особеностите
на
образование в модерна среда,
кандидатстването
в която ще бъде представена с
възможностите за реализация в
университети в Германия и 4 университета. В последните
иновативни сфери на бизнеса и
Австрия, за възможностите години
страната
започна
за висше образование на да става доста популярна науката, и не на последно място
английски език в страни, дестинация, която привлича с – щедрите стипендии, които
различни от Великобритания и програмите на английски език които японските университети
предлагат.
и достъпните учебни такси.
Нидерландия.

		
ОБРАЗОВАНИЕ
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Посетителите на Изложението ще могат да получат актуална Участието в Изложението е
информация за възможностите за образование в европейски безплатно, след предварителна
страни като Гърция, Кипър, Ирландия, Унгария, Финландия, Чехия, регистрация.
Швеция, интересът към които нараства с всяка година.
Събитието, което се организира
Кандидат-студентите и техните родители ще научат повече за от агенция за образование в
чужбина Едланта, е с тематичен
най-добрата
акцент - най-перспективните
възможности за образование в
бакалавърската програма по PR и комуникации в
чужбина.
Милано,
както и за разнообразни програми не само на немски, но и на
английски език в Австрия и Германия. Желаещите да продължат
образованието си във Великобритания или Нидерландия –
доскорошните лидери в класациите за най-популярна учебна
дестинация, също ще могат да получат отговори на всички въпроси,
които ги вълнуват.

За повече информация и
регистрация за изложение
„Образование
за
успешна
кариера“: https://www.edlanta.
com/obrazovanie-za-uspeshna-kariera

ОБРАЗОВАНИЕ
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Няма да се правят спешни промени във
висшето образование

“Няма как спешно да се направят
промените във висшето образование, чиито
проекти бяха публикувани за обществено
обсъждане в последните дни на предишния екип
в МОН” - това обяви служебният министър проф.
Сашо Пенов на заседание на Съвета на ректорите.
Минималните изисквания за атестиране на
преподавателите и за заемане на академични
длъжности, както и правилникът за прилагане
на Закона за развитие на академичния състав,
тепърва ще бъдат обсъждани.

предвиждат обединения на висши училища,
също не е от днес за утре, заяви министър
Пенов. Срокът на обсъждането на проекта е
30 септември, но по него са постъпили нула
становища. Предстои да се съберат мнения по
концепцията, за да се създаде върху тях проект
на промени в закона. Това няма как да направи
служебното правителство, каза министърът. По
думите му и сега законът дава възможности за
обединяване, но за 9 години до сега няма нито
едно такова предложение.

Промените в Закона за насърчаване на
научните изследвания, обявени като концепция,
трябва да се реализират до третото тримесечие
на 2023 г., за да бъдат усвоени средства за БАН
по Планa за възстановяване и устойчивост,
обясни служебният министър. Затова как да
стане законовото обвързване на науката и
иновациите също ще бъде създадена работна
група. Председателят на Съвета на ректорите
проф. Лъчезар Трайков и неговите колеги
благодариха на министъра за разясненията
и заявиха, че те внасят успокоение в средите
на висшето образование. Ректорите поставиха
Проектът на концепция за промени пред проф. Пенов множество проблеми и идеи,
в Закона за висшето образование, които свързани с текущите реалности в образованието.
До момента в общественото обсъждане по
проекта са получени едва 8 становища. Освен
това не е направена задължителната по закон
оценка за въздействието на промените, затова
министър Пенов предвижда да създаде екип от
представители на МОН и БАН, които да попълнят
липсата. Към показателите за атестиране е
имало забележки и от страна на юристите в
Министерски съвет. Тепърва трябва да се потърси
консенсус между преподавателите от самите
професионални направления за минималните
изисквания, категоричен е министър Пенов.
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ГИМНАЗИСТИ ПИШАТ ЕСЕ ЗА РОЛЯТА НА СТАТИСТИКАТА
В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

Националният

статистически
институт (НСИ) организира
конкурс за статистическо есе
на тема:

„Значението на
официалната статистика
в съвременния свят
на информация и
дезинформация“.
В него могат да участват
ученици между IX и XII клас от
цялата страната. Инициативата
се провежда по случай 20
октомври - Европейския ден на
статистиката, когато ще бъдат
обявени и наградените.
Учениците ще имат три седмици
(до 14 октомври) да изпратят
своите разработки на имейл
events@nsi.bg.
Обемът
на

есетата следва да е до три
страници, като целта е да се
стъпи върху статистическа
информация за аргументиране
на тезата и да бъдат използвани
подходящи
средства
за
визуализиране на данните таблици, графики, картограми
и др.

Първата награда е в
размер на 300 лева.
Конкурсът за статистическо есе
е най-новата от инициативите,
които НСИ организира с цел
повишаване на функционалната
грамотност и статистическата
култура на учениците, като
провокира
творческия
потенциал на тийнейджърите
и развива у тях умения за
критично мислене и работа с
данни.

В рамките на подобни проекти,
организирани от НСИ, през
настоящата година български
гимназисти спечелиха

Европейската олимпиада
по статистика,
а миналата година наш
прогимназиален отбор получи
първо място в Европейски
конкурс за статистически
плакат.
Повече
за
регламента,
сроковете и наградите в
конкурса за статистическо
есе на тема „Значението на
официалната
статистика
в съвременния свят на
информация и дезинформация“
можете да намерите на: https://
www.nsi.bg/ese2022/ese.htm

ОБРАЗОВАНИЕ
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Лекари ще преглеждат ученици
дистанционно с помощта на телемедицина
Лекари

от „Пирогов“ и УМБАЛ „Света
В пилотния проект са включени четири
Анна“ ще оказват медицинска помощ на ученици
столични училища
от разстояние чрез специална техника за онлайн
прегледи. Това става възможно чрез
25-то, 55-то, Втора английска гимназия и
Професионалната гимназия по транспорт и
проекта „Училищна мрежа за
енергетика „Хенри Форд“, както и две болници
телемедицина“,
- „Пирогов“ и УМБАЛ „Св. Анна“. Хардуерната
техника е предоставена безвъзмездно от
който беше представен пилотно днес в 55-то българската фирма изпълнител. Ако пилотният
СУ „Петко Каравелов“ в София в присъствието проект бъде успешен, ще бъдат включени и други
на министрите на образованието и науката и на училища и здравни заведения, а финансирането
здравеопазването - проф. Сашо Пенов и д-р Асен
ще е със средства по Плана за възстановяване и
Меджидиев.
устойчивост.
В лекарския кабинет в училището е монтирана
хардуерна техника, обезпечаваща аудио и видео
комуникация и прехвърляне на данни между
училището и болницата. При необходимост
медицинската сестра или учител в училището
може да се свърже с дежурен лекар в
болницата, който да даде насоки за действие.
Под наблюдение на лекаря сестрата сваля
необходимите данни от пациента и може да
извършва нужните манипулации.

„Още в първите дни на нашето служебно
правителство ние решихме да демонстрираме
възможностите на телемедицината в училищна
среда. В момента е абсолютно безплатно в
рамките на три месеца. По нататък чрез мерките,
предвидени в Плана за възстановяване и
устойчивост ще се реши как да се продължи“, обясни министърът на образованието и науката
проф. Сашо Пенов.
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В три училища, с деца в риск от отпадане, ще
стартира програма за изучаване на иновации
Три

нови български училища - ПМГ
"Емануил Иванов", Кюстендил, ОУ "Никола
Обретенов", гр. Русе и СУ "Иван Вазов", гр. Вършец
с деца в риск от социално изключване започват
работа с програмата на Intel

“Умения за иновации“ (Skills for Innovation).

към преподаването им на български, тяхното
обучение винаги ще бъде повече или по-малко
трудно, особено по STEM предмети, където
се занимават с абстрактни теми и сложни
теоретични концепции. Често трудностите, които
тези деца срещат в училище, ги обезсърчават и
те буквално спират да учат.

В рамките на инициативата Intel предоставя
финансиране за обучения и устройства за
Меморандум за съвместна работа е сключен учители и ученици в училищата, както и готови
и между училищата и Център за творческо
обучение, който реализира проекта в България.
Участващите училища имат висок процент
ученици с риск от отпадане и социално
изключване – непривилегировани деца, такива
от етнически малцинства, от социално слаби
семейства, деца с различен социален статус и в
неравностойно положение.

уроци за STEM и проектно базирано
обучение.

Програмата, по която се реализира проектът,
се нарича “Насърчаване на STEM образование
и насърчаване на цифровата готовност и
приобщаване на учащи в неравностойно
положение чрез смислено използване на
технологиите.“

Наблюдават се и пречки при учениците в
неравностойно положение, чийто майчин език Четирите приоритети на програмата са:
не е български – без систематичен подход Приобщаващо (STEM) образование; Насърчаване
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на цифровата готовност; Минимизиране
на цифровото разделение; Позволяване на
положителна промяна в образованието чрез
иновативни технологии.

От страна на учителите често има много
предразсъдъци - те не вярват, че децата ще
могат да разберат определени образователни
теми/задачи, въпреки че една от важните
професионални черти на учителя е да е
Предстои учебните заведения да подготвят взискателен към своите ученици и да вярва в
училищните екипи за внедряване на програмата техните успехи.
“Умения за иновации”, да обучат учители, да
подготвят подходяща образователна среда В България училищата в малките населени места
за проектно базирано обучение в STEM и да не са добре обезпечени, тъй като младите хора
създадат
напускат селата и отиват да учат и живеят в
градовете. Това затруднява намирането на

добри практики за
включване на ученици

учители за селските училища.

от всякакъв етнос и социален статус във В градовете училищата със смесен клас
висококачествени образователни дейности в (мултикултурни, двуезични) също не са популярен
избор за учителите.
направление STEM.
Учениците в неравностойно положение често
нямат достъп до полезни технологии, нямат
лични устройства, не винаги имат качествен или
непрекъснат достъп до интернет. Училищното
образование е безплатно за всички, но не е
приобщаващо и не се води активен разговор
относно справедливостта в образованието или
достъпа до качествено образование за всички
деца.

Наред с това малките училища в селските
райони имат по-ограничен бюджет, защото
финансирането е "на глава" - колкото повече
ученици, толкова по-голям е бюджетът.
Въпреки че има механизми за преразпределение
на средствата и увеличаване на средствата за
учениците в селските училища, това често не е
достатъчно.
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Световният образователен експерт Гари Стейгър
идва за STEAM форум в София
Водещият

световен
експерт в изследователския
подход при учене - Гари
Стейгър, ще бъде специален
гост на националния форум
„STEAM школо под пара“,
който ще се проведе в края на
октомври в София. Събитието
ще постави на дневен ред
темата
за
ефективната
организация,
финансиране
и използване на STEAM
пространствата в училищата, за
възможните подходи на работа
в подобно пространство и за
подкрепата, от която учителите
се нуждаят, за да се възползват
от предимствата му и да
организират ефективен учебен
процес във високотехнологична
среда.

използваме максимално ефективно STEAM средата като основен
инструмент в учебния процес, да споделим идеите и опита си,
но и проблемите, които срещаме, и заедно да търсим отговори и
решения, приложими в нашата практика“ - коментира Даниела
Тодорова, директор на „Българско школо“.
Програмата на форума включва семинари, работни срещи и
дискусии, на които ще се обсъждат въпроси и идеи по темата с
представители на Министерството на образованието, регионалните
инспекторати, училищата, НПО и бизнеса. Специален фокус на
събитието ще бъде споделянето на добри педагогически практики
от преподаватели в училища и образователни институции от
цялата страна. Експо на STEAM работилници за деца и възрастни
ще представи организации и компании, работещи в областта на
STEAM обучението, и техните най-нови проекти, оборудване и
технологии.

Организатор и домакин на форума е “Българско Школо” в
партньорство с Тракийски университет – гр. Стара Загора, СУ
„Емилиан Станев“ – гр. Велико Търново и Академия за родители.
Това е първото от поредица събития, свързани с прилагането на
„Идеята на форума е да отвори изследователския подход в обучението като фактор за по-добра
общо пространство, и всички, професионална реализация на младите хора. Повече за форума
които сме ангажирани да може да научите тук.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Безплатен пробен изпит по Български
език и литература за седмокласници
да се запишат за онлайн курса
ни за подготовка М@турата“,
коментира Владимир Колев,
управител на издателство Клет
България.

Безплатен

онлайн пробен изпит по български език и
литература дава възможност за реална проверка на знанията
на седмокласниците от цялата страна. Изпитът е по актуалния
формат на МОН за националното външно оценяване след 7. клас.
Всеки ученик може да го попълни в удобно време на 1 и 2 октомври
2022 г. Желаещите могат да се запишат за участие тук.

Уроците ще бъдат в реално
време всяка събота и неделя
от 09:30 до 13:00 ч., като
всички участници ще имат
достъп и до записи от срещите.
Онлайн курсът предлага още
редица
предимства,
сред
които два пробни изпита по
време и в края на обучението,
множество дигитални ресурси
за упражнение, онлайн тестове
и мисловни карти за лесно
усвояване на материала. Всеки
може да се запише, като избере
един от двата изгодни варианта
за абонамент, които може да
разгледате тук.

Всички участвали ученици ще получат обратна връзка за
цялостното си представяне от експерти оценители както на
тестовата част, така и на отворените въпроси и на преразказа.
Изпитът се организира от издателство Клет България в подкрепа
на седмокласниците.
На 4 ноември, преди самия
старт, ще се състои и онлайн
От издателството предлагат и съботно-неделен онлайн курс „М@ работилница с кариерния
турата“, който осигурява ефективна подготовка за националното консултант Николета Митева,
външно оценяване по БЕЛ след 7. клас. Курсът стартира на 5 по време на която учениците ще
ноември 2022 г., а учебния материал ще преподават опитни могат да научат много за своите
учители по български език и литература – Калина Пейчева, учител таланти и за потенциалните
в столичната математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и посоки за ранно кариерно
доцент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, ориентиране.
както и преподавателят по литература Борис Илиев.
Онлайн курсът се състои от 130
„С удоволствие предоставяме възможност на всички учебни часа и ще приключи на
седмокласници напълно безплатно да проверят знанията си с 3 юни 2023 г. с пробна матура,
безплатния онлайн пробен изпит. На всички тях им предстои един която отново ще бъде проверена
много важен момент – националното външно оценяване, от който от експерти оценители и ще
зависи обучението им в гимназиален етап и тяхното бъдеще. За нас покаже на учениците какво е
е важно да ги подпомогнем с тази своеобразна репетиция. След нивото на знанията им в края на
като получат обратна връзка за представянето им, всички те могат курса.
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Технологичен
център „Аурубис“
отвори врати

ВУЗФ с поредица
уебинари през
септември

Нов технологичен център създаден с подкрепата
на „Аурубис България“ отвори врати в
Химикотехнологичния и металургичен университет –
София (ХТМУ) от началото на академичната 2022/2023
г. В него студентите от катедра „Металургия на
цветните метали и сплави“ ще имат възможността да
провеждат практическите си упражнения.
„Центърът е изграден изцяло със съдействието
на нашия партньор и дарител „Аурубис България“.
Благодарение на дългогодишната ни съвместна
работа имаме и методическо ръководство за
развитието на учебните програми и подготовката на
стажанти, стипендианти и научно-изследователски
проекти“, каза ректорът на ХТМУ проф. д-р Сеня
Терзиева по време на официалното откриване на
центъра. Модерната лаборатория е снабдена с пълен
комплект професионални аналитични....

Висшето училище по застраховане и финанси
(ВУЗФ) организира поредица от 3 уебинари през
месец септември, които да бъдат от полза за всички
кандидат-бакалаври и магистри. По време на онлайн
срещите уважавани и утвърдени преподаватели и
представители на ВУЗФ ще запознаят аудиторията
в детайл с водещите бакалавърски и магистърски
програми на бизнес университета преди началото на
новата учебна година 2022/2023.
Всички, които се включат в уебинарите, ще могат
да научат полезна информация относно гъвкавите
форми на обучение, които ВУЗФ предлага, актуални
срокове за записване и различните варианти за
плащане на семестриалните такси. Представители
на бизнес университета ще разкажат повече и
за възможностите за получаване на стипендия,
индивидуални консултации през целия период...
Вижте още: Uchi.bg

Вижте още: Uchi.bg

Български
ученици срещат
световноизвестни
учени в
информатиката
Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект
и технологии (INSAIT) прави поредна стъпка в
подкрепа на своята дългосрочна стратегия да
насърчава и задържа младите български таланти
в страната и да се бори срещу емиграцията на
квалифицирани хора. Осигуряването на безплатен
достъп до първата техническа конференция на
института, дава възможност на всички желаещи
ученици да се докоснат до световноизвестни
учени в областта на информатиката и изкуствения
интелект. Учениците могат да надградят интересите
си като черпят информация директно от хората,
които измислят бъдещите иновации и технологии.
Конференцията ще се проведе на 30 септември и 1
октомври в зала „Джон Атанасов“ в „София Тех Парк“.

Стартира програма
за повишаване
дигиталните умения
на български
учители
Nexo стартира мащабна национална образователна
програма за повишаване на дигитални умения на
учители „Код: Бъдеще“. В партньорство с една от
най-големите граждански организации в България,
Фондация „Работилница за граждански инициативи“,
и международната платформа за програмиране и
роботика MindHub, Nexo ще подкрепи качественото
дигитално образование в страната като обучи над
200 български преподаватели, които всяка година ще
преподадат своите нови знания на над 5 000 деца и
младежи в страната.
Мащабната инициатива „Код: Бъдеще“ е напълно
безплатна и отворена за кандидатстване за учители
от предучилищно и училищно образование от цялата
страна от 20 септември до 30 октомври 2022 г.

Събитието ще премине под мотото „Emerging Trends
in AI and Computing Research“, като неговата цел е да Nexo обединява утвърдени преподаватели в сферата на
представи последните достижения в информатиката високите технологии в програмата „Код: Бъдеще“...
и изкуствения интелект.
Вижте още: Uchi.bg
Вижте още: Uchi.bg
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ
НОВИНИ
38% от българите
не са прочели нито
една книга

Над 4000 кадри
намират работа на
Career Show

В международния ден на грамотността
Асоциация „Българска книга” събра институциите
на конференция, на която бяха представени
стряскащи данни от национално представително
проучване „Българинът и четенето”, проведено от
„Алфа Рисърч”.

Водещото кариерно експо за квалифицирани кадри
– Career Show 2022 ще се проведе на 20 септември
на живо в Sofia Event Center, мол Парадайс, и на
21 септември изцяло онлайн от всяка точка на
света. Събитието събира над 100 от най-големите
работодатели у нас и над 4000 квалифицирани
кадри, търсещи нови възможности за развитие.

Проучването обхваща четири основни тематични
кръга: мястото на четенето в живота на
българите и промяната в начините на четене;
значението на четенето в личния биографичен
път и възпитанието на децата; книжният пазар
и заемането на книги; репрографските права и
„свалянето” на книги от интернет. Проучването
е проведено на терен в периода 24 ноември –
5 декември 2021 г. чрез пряко стандартизирано
интервю с таблети.
Вижте още: Uchi.bg

Сред изложителите на Career Show са български и
международни компании-лидери в различни сектори
като Lufthansa Technik, Lidl България, StudioTech,
A1, Coca-Cola HBC, Bosch Engineering Center Sofia.
Посетителите на събитието ще имат достъп до стотици
нови възможности за професионална реализация в
областта на ИТ, маркетинг, финанси, обслужване на
клиенти, телекомуникации, инженерство, човешки
ресурси, продажби и др. Срещите с работодатели
по време на Career Show 2022 са придружени от
целодневна професионална...
				
Вижте още: Uchi.bg

ПОРЪЧАЙТЕ НОВ УЕБСАЙТ ЗА ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ

- Модерен уебсайт с красив дизайн и оптимизиран за мобилни устройства
- Представяне на учебните дейности, материалната база и педагогическия състав
- Богата функционалност и интерактивност

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:
Фирма Кросроудс България ООД
manager@crossroadsbulgaria.com, тел. 0898 60 61 12
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ПРОФ. ХРИСТО ПИМПИРЕВ ПРЕД UCHI.BG: Антарктида
е една естествена научна лаборатория
В Антарктида България работи по проекти, които са важни за цялото човечество, споделя бележитият български учен и полярен изследовател специално за вестник Uchi.bg.

Продължава от стр. 1

Въпросите зададе: АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

ВЪПРОС: По време на представянето
ВЪПРОС: Професор, Пимпирев, с какво е споменахте, че Антарктида е врата към
важна Антарктида за българската наука? космоса. Какво имате предвид?
ОТГОВОР: Антарктида е последният открит
континент, преди малко повече от 200 години. Когато говорим за нови континенти, често
визираме Америка, но за сравнение тя е открита преди 500 години. Така че Антарктида крие
много тайни за науката. Тя е една естествена
научна лаборатория – най-голямата на Земята. Тя е една десета част от земната повърхност. И България е страна, която управлява
този континент заедно с още 28 държави от
цял свят. Заедно с най-великите сили – Русия,
Япония, Китай, Съединените щати. България
има равни права за този континент, заедно с
тях.

ОТГОВОР: Имам предвид, че там са най-суровите условия на Земята. Температурите са такива, каквито са на Марс. Така че, когато живееш в Антарктида, все едно си на Марс. Тя е една
пустиня, само че бяла, докато тази на Марс е
червена.

ВЪПРОС: Т.е. може да се извършва
подготовка за космонавти?
ОТГОВОР: Разбира се. В момента NASA тренира
екипажи за бъдещи полети до Марс именно на
Антарктида.
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ВЪПРОС: България има ли
възможност за такъв тип
дейности?
ОТГОВОР: Не, за България това е някакъв мираж. Но ние имаме Антарктида, разполагаме с база и сме
стъпили много сериозно там.

ВЪПРОС: При целия този огромен
интерес към представянето на
книгата, а също и в медиите,
можем ли да кажем, че
българската
общественост
започва да се интересува повече
от Антарктида?
ОТГОВОР: Интересът мисля, че е достатъчно голям и е нужно да има интерес към Антарктида, защото тя
е част от България. С изследванията си в Антарктида България вече
30 години е наравно с великите сили
там. И е единствената страна сред
балканските си съседи, която има
база там и която развива сериозна
научна програма.

ВЪПРОС: Бихте ли разказали за тази ВЪПРОС: Накрая, бихте ли разказали
научната програма?
накратко какво ще открият читателите
в новата Ви книга „Христо Пимпирев.
ОТГОВОР: В рамките на научната програма се Антарктическият стопаджия“?
работи по проекти, които са важни за цялото
човечество. Примерно има геоложки изследвания, които изследват рудоносната перспективност в района около българската база.
Защото мораториумът за експлоатацията на
полезните изкопаеми изтича след 25 години,
което е един много скорошен период. Всички
полезни изкопаеми, от които зависи прогресът
на човечеството се свършват. Те не се образуват в момента. Ние няма да имаме мобилни телефони, няма да имаме автомобили, ако нямаме
метали например.

ОТГОВОР: Това е книга – пътешествие. Една нестандартна биографична книга. В нея има много
акценти от личния ми живот, от преживяванията ми в Антарктида и най-вече от близо
осемдесет мои приятели, съмишленици, посланици, президенти, които са написали своите
впечатления за мен. Така че читателите ще
научат много за мен от различна гледна точка.

Снимки: ИГЛИКА ТРИФОНОВА
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НОВ ПРОБИВ ПРИ КАРТОГРАФИРАНЕТО НА
ЧОВЕШКИЯ ГЕНОМ
Близо 20 години след успешното завършване на проекта „Човешки геном“,
при който бяха секвенирани 92% от него, сега учените успяха да създадат
още по-пълна негова последователност
Съществуващите техники по
онова време обаче оставиха
останалите
8
процента
недостъпни за науката в
продължение на десетилетия.
Това на практика означава, че
ни липсваше информация за
около 200 милиона ДНК бази.
Сега и

тази граница в човешкото
познание
вече е премината. Проектът е
дело на почти 100 учени, които
са обединени в консорциума
Telomere-to-Telomere (T2T). А
Александър Александров
техните постижения вече са
публикувани в поредица от
Международна група от учени е успяла да постигне нов статии, в сп. Science.
пробив в генетиката като секвенира най-пълния човешки геном
до този момент. Ако следите новините от тази област, вероятно Консорциумът T2T на практика
си мислите “Един момент, учените не са ли създали пълната е успял да запълни почти
последователност на човешкия геном още преди почти две всички липсващи компоненти с
десетилетия?”. И далеч няма да сте единствените. Но няма и да изключение на пет и е свел броя
сте напълно прави.
на непознатите ДНК бази до
само 10 милиона. В допълнение
Проектът “Човешки геном” беше едно от най-амбициозните и - след като множество
значими начинания в областта на генетиката и завърши през не документи по темата бяха
толкова далечната 2003 г. със секвенирането на 92 процента от публикувани, учените от екипа
целия човешки геном. Това беше знаково научно начинание, чиято на консорциума са разкрили
основна цел беше генерирането на пълната последователност от в неговия Twitter канал, че в
човешкия геном. Започнал през 1990 г., проектът беше една от допълнение вече са разбрали
най-амбициозните и важни инициативи в историята на биологията и принципите на сглобяване
и на науката изобщо. Освен всичко останало, той беше и от важно на Y хромозомата и тепърва
значение за популяризиране откритото споделяне на научни предстои да публикуват друга
данни.
статия с най-новите резултати.
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В добавка, ръководителят на изследването Евън Айхлер от
Университета на Вашингтон направи изявление, в което дори
оприличи секвенирането на човешкото ДНК с решаването на пъзел.
Според него, задачата пред учените е била да разделят ДНК на
малки части и след това да използват машини за секвениране, за
да ги сглобят отново. Имено на този

нов подход в изследването

на човешкия мозък, както и за
редица други научни сфери.
Според Айхлер, новооткритите
гени, неизвестни до сега,
включват такива за имунен
отговор, които ни помагат да
оцелеем при чуми и вируси.
Освен това сред тях има и гени,
които помагат да се предвиди
реакцията
на
човешкия
организъм към лекарства. Не
на последно място учените от
консорциума T2T са открили и
такива, отговорни за това, че
човешкият мозък е по-голям от
този на други примати.

се дължи и успехът в разгадаването на онези фрагменти от ДНК,
които не са били успешно картографирани при основния проект
„Човешки геном“ в началото на века. Работата е там, че по-старите
инструменти и методи, с които са работили учените тогава, са
имали възможност да секвенират само малки участъци от ДНК
наведнъж, което би могло да бъде сравнено с решаването на онези
ненужно трудни пъзели с десетки хиляди повтарящи се, почти
идентични части. За разлика от тях, по-новите инструменти могат
да секвенират по-дълги сегменти от ДНК, което прави намирането „Разполагането с тази пълна
информация ще ни позволи
на правилната последователност много по-лесно за постигане.
да разберем по-добре как се
В случая екипът е използвал техника, наречена Oxford Nanopore, формираме като индивидуален
за да завърши сглобки от центромери, които представляват организъм и как се различаваме
плътни възли в средата на хромозомите. Oxford Nanopore обаче не само от другите хора, а и от
има относително висок процент грешки, което го прави по-малко останалите видове“ - посочва
от подходящ за секвениране на секции с повтаряща се ДНК. За още Айхлер пред медиите.
тези региони екипът е използвал друга техника, наречена PacBio HiFi, която може да подреди по-къси секции с 99,9 процента
Какво предстои?
точност.
Работата
на
консорциума
струва
няколко
милиона
Колко важно е постижението?
долара, но секвенирането
Секвенирането на новите части от човешкия геном всъщност става все по-евтино и поблагодарение
на
може да се окаже доста важно за медицината, за изучаването евтино,
новите технологии. Според
редица учени, бъдещето е в
индивидуалното секвениране
на човешки генома. А някои от
тях очакват, то да струва само
1000 щ. долара през следващото
десетилетие. Това може да
направи секвенирането на ДНК
част от рутинни медицински
тестове, което от своя страна
може да помогне на лекарите
да създадат индивидуални
лечения за всеки отделен
пациент.

22

НАУКА
		

Може ли Зелената сделка
да спаси градовете?
Павлин Стоянов, Climateka.bg

В

началото на тази година можеше да
се погледне към местните зелени политики като
визия за това как ще се развие модерният град
в Европа – красив, чист, мирен. От началото на
войната в Украйна обаче доминира въпросът –
закъсня ли Европа със Зелената сделка, или
пренебрегна грубо някои очевидни глобални
фактори. В настоящата статия погледът е към
Зелената сделка като неизбежното бъдеще, което
щеше да е хубаво да се е случило по-бързо.
Ролята на градовете и общините за бързото
достигане на енергийните и климатични цели е
все още ключово. Силната местна инициатива
има важен принос за енергийната независимост
в ЕС.

на устойчива икономика на Европа чрез
постигане на климатичен неутралитет до 2050
г. Климатичните предизвикателства трябваше
да бъдат използвани като възможности за подобро развитие. Европейският съюз (ЕС) положи
значителни усилия за декарбонизация през
последното десетилетие.

Фундамент на Зелената сделка беше
Енергийният съюз.

Това е закономерно, тъй като повече от 80%
от парниковите емисии са предизвикани от
енергийния сектор (вкл. транспорт). Зелената
сделка осмисля по-глобално проблемите
и предизвикателствата, моделирайки ново
Трансформацията, която цели Зелената обществено-икономическо поведение, в което
енергийните политики са само част, макар и
сделка
фундаментална. Целите занапред са поставени
Зелената сделка беше представена в края на по-комплексно ниво към намаляване на
на 2019 г. като пътна карта за постигане негативното човешко въздействие спрямо
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природата и климата, както и към постигане на
Не се очаква Европейската комисия да
обществена и икономическа устойчивост. ЕС
изостави Зелената сделка.
вярва, че с тези политики изпреварва останалите
икономики глобално, голяма част от които все “Зелената сделка и ‘Fit for 55’ сега не са пооще подхождат нерешително към промяната.
малко спешни, а може да се твърди, че са още
по-спешни…” (Remarks EVP Frans Timmermans
Същевременно обаче, когато Русия атакува on the war in Ukraine and the impact on EU cliУкрайна и постави под риск (освен всичко друго) и mate and energy policy in the ENVI Committee;
енергийната обезпеченост на Европа, фокусът се 7.03.2022).
връща към крайъгълните камъни на Енергийния
съюз, сред които бяха: сигурност на енергийните Горното послание на Франс Тимерманс по-скоро
доставки, енергийна ефективност, ВЕИ, изобразява съжалението, че трансформацията не
декарбонизация и иновации. Осъществяването се е случила по-рано. В едно скорошно интервю,
на крайните цели в тези направления цели един от българските членовете на Европейския
подчертано да постигне енергийна независимост парламент, Радан Кънев, също споделя мнението
на страните от ЕС от Русия.
си, че Зелената сделка не бива да се отхвърля,
В момента в европейските дискусии отново се
възродиха тезите за дългосрочната неизбежност
на природния газ и изкопаемите горива като
цяло (вкл. въглища). Отново се гледа към
ядрената енергия като ефективна неемисионна
възможност за постигане на сигурност и
устойчивост на енергийните системи. Къде
остават възобновяемите енергийни проекти и
енергийната ефективност в настоящия контекст?
Трябва ли да се преосмислят зелените цели на
ЕС?

макар и да има нужда да се приоритизират
отново опорните точки на новите политики (вж.
тук).

Европейската комисия моделира Зелената
сделка като позитивна промяна
Позитивният подход във въвеждането на
новите регулации е един от залозите за
техния успех. Не се забраняват определени
дейности. Образно казано, не се нарежда
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институции, деятелността в изграждането
на политиките и регулациите трябва да се
развие вертикално. Европейските закони се
имплементират в държавните закони, но след
това трябва да се конкретизират и приложат
на места от общините, градовете, обществените
групи и накрая от отделния човек. Зелената
В основата на цялостната политика стои сделка се реализира от хората там, където
понятието “трансформация”. Еволюиране към живеят и работят.
нова форма на обичайните дейности в обществото,
Европейската комисия заключава, че
а не забраната им. Тази трансформация е
фундаментална и многопластова за обществото. всеки град трябва да има своята “зелена
Не може с досегашните икономически отношения
сделка”
и технически средства да се постигне промяната,
затова един от стожерите на Зеленета сделка ЕК оценява, че 70% от европейското
е иновацията, изобретателността, проучването законодателство се осъществява на местно ниво.
и търсенето на нови форми на развитие. Така Градовете управляват около 2/3 от публичните
Европейският климатичен закон основава инвестиции. Градът е средата, в която
изпълнението на новите политики и регулации протича основната част от личния, културния,
на научния подход, а не на авторитарния ред. обществения, икономическия и политическия
Именно в това се състои позитивизмът на живот на всеки един от нас. Управлението на
климатичните политики на ЕС. В настоящата градовете има непосредствено влияние върху
ситуация обаче се осъзнава нуждата от повече чистотата на жизнената ни среда, физическото и
решителност и крачки в една посока.
психическото ни здраве и реализацията на много
бизнеси. Активността на града обуславя нивото
Позитивният подход означава самоинициативност на замърсители и емисии на парникови газове.
и проактивност. Освен хоризонтални мерки
между държавите и сред централните държавни Цялата статия е достъпна тук.
“режим на тока”, а се изграждат икономически
и социални предпоставки, за да се постигне
ефективност на потреблението на енергия. Не се
ограничава придвижването на хората в града,
за да се намалят емисиите, а се рационализират
средствата и енергоносителите.
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iPhone 14, Samsung Galaxy Z Fold 4 и
... изненадата Nothing (1)

Вижте най-интересните нови смартфони, представени през
последните месеци
Александър Александров

Лятото

и
есента
по традиция са времето на
премиерите на нови мобилни
телефони. И през тази година
водещите производители в
този сегмент останаха верни
на себе си и показаха някои
наистина впечатляващи неща.
За най-интересните сред тях
ще отделим място в настоящата
статия.

обяви, че възнамерява изцяло да предефинира начина, по който
възприемаме тези устройства. Моделът се нарича (1) и изглежда
наистина различно от всичко, което сме виждали. Основната
причина за това е неговият т.нар. глиф интерфейс с прозрачен
заден панел и футуристично изглеждащата осветителна система.
Прозрачният корпус създава усещането, че гледаме вътре в
телефона и се доближава до някои фантастични концепции.
Мислете си например за прозрачните устройства в космическия
сериал „Експанзията“.

Другият важен акцент е наличието на 900 LED светлини под
прозрачното покритие на гърба, които формират т.нар. „глиф”
Nothing Phone (1)
(Glyph) интерфейс. Te могат да светят при входящи обаждания в
Ще започнем с тази нова такт с мелодиите, при известия от социалните приложения, при
компания, която съвсем наскоро зареждане на батерията, за да покажат неговия прогрес, както и
анонсира първия си смартфон и при други събития.
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Дисплеят на Nothing Phone (1)
е с 6.55 инчов OLED диагонал,
с HDR10+ поддръжка и 120Hz
честота на опресняване, която
както се убедихме, прави
работата с него много гладка
и безпроблемна. Резолюцията
му е 1080 x 2400 пиксела, а
съотношението на страните
му е 20:9. Съотношението на
екрана към корпуса пък е 85,8
процента.
(1) телефонът разполага с
висококачествена система от
камери. Отзад е разположена
двойна камера с 50 MP основен
сензор, който поддържа PDAF
(Phase Detection Autofocus)
и OIS (технология за оптична
стабилизация).
Вторият
сензор също е 50 MP и е
ултраширокоъгълен, което му
позволява да прави красиви
снимки на 114 градуса. Предната
камера е 16 мегапикселова и
също е широкоъгълна. Тя може
да заснема 1080p@30fps видео.
Nothing Phone (1) поддържа
клетъчни
стандарти
от
второ, трето, четвърто и пето
поколение. В добавка разполага
и със стандартния набор от
безжични модули – Wi-Fi 802.11,
Bluetooth 5.2 и технологията
за пренос на данни на много
близко разстояние NFC (Near
Field Communication), която
продължава да търси своето
място в мобилния ландшафт.
Телефонът
поддържа
и
четирите глобални сателитни
системи за позициониране –
американската GPS (A-GPS),
европейската GALILEO, руската
GLONASS и китайската BDS.

Чипсетът му е осем ядрен Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+
5G, изграден по 6 нанометров технологичен процес, а графичният
процесор е Adreno 642L. Моделът се предлага във версии със
128GB/8GB, 256GB/8GB и 256GB/12GB памет.

Samsung и сгъваемите дисплеи
Една от сферите на иновации в смартфоните, с която
производителите се опитват да променят правилата в бранша, са
сгъваемите дисплеи. Samsung използва скорошното си събитие, за
да представи новите си предложения с такъв тип екрани – Galaxy
Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4, като вторият вероятно е и най-доброто на
пазара в момента.
Със своя сгъваем дисплей, многобройни функции за
многозадачност, поддръжка на стилус и дълъг живот на батерията,
Samsung Galaxy Z Fold 4 може да бъде не само телефон, а и лесно
да се превърне в таблет в ръцете на своя собственик.
Сред достойнствата на модела е и новият флагмански процесор
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, който подобрява осезаемо
производителността. Подобрена е и камерата, която включва повисоки спецификации за широките и ултра широките камери, плюс
телефото опция с 3X оптично увеличение вместо 2X.
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Батерията остава 4400 mAh,
което може да не изглежда
много за толкова голям телефон,
но всъщност отговаря напълно
на нуждите на един динамичен
потребител. И не на последно
място,
съотношението
на
страните на сгъваемия дисплей
е променено малко, което го
прави по-къс и малко по-широк
от предишните модели.
Galaxy Z Fold 4 разполага със
стерео високоговорители от
горната и долната страна, плюс
USB Type-C порт за зареждане.
Отстрани са разположени
бутоните за сила на звука и за
захранване с вграден скенер
за пръстови отпечатъци. За
сметка на това липса скенер за
пръстови отпечатъци в дисплея.
За съжаление няма слот за
стилуса S Pen, нито пък той се
предлага в кутията заедно с
телефона.

Новите iPhone модели

Селфи камерата им е с резолюция 12 МР, с бленда f/1.9 и предлага
автофокус. Задната камера е двойна, с по-широк обхват и по-голям
размер на пикселите при основния сензор. Освен това има поширока бленда f/1.5 и оптична стабилизация Sensor-shift. Освен
това отзад е разположен и един ултраширок 12 МР f/2.4 сензор.

Телефоинте са със стария чипсет A15 Bionic, но компанията
Също наскоро Apple представи е променила вътрешния дизайн и термичната ефективност.
новите смартфони iPhone 14, iP- Батерията може да осигури 20 часа гледане на видео за iPhone 14
hone 14 Plus, който ще замени и 26 часа за по-големия iPhone 14 Plus.
mini версията от предните
серии, iPhone 14 Pro и 14 Pro Новата функция Emergency SOS via satellite позволява изпращане
на сигнал за помощ при аварийни ситуации, когато няма обхват на
Max.
оператора. За сега обаче тя работи само в САЩ и Канада.
Двата базови модела iPhone 14 Двата модела отново са с алуминиева рамка и Ceramic Shield на
и iPhone 14 Plus се предлагат с екрана и предлагат висока защита срещу прах и вода. Имат и нова
по-добри камери, възможност функция за засичане на катастрофи, при която могат автоматично
за сателитна комуникация при да позвънят на спешния номер.
спешни случаи, както и с добре
познатия чип A15 Bionic. Те са От своя страна iPhone 14 Pro и 14 Pro Max вече са с нова 48 МР
съответно с 6.1” и 6.7” дисплей, камера и супер-ярки дисплеи без ноч. Вместо това вече имаме
по технологията Super Reti- т.нар. Dynamic Island, който съдържа камерата и Face ID, а зоната
na XDR със 1200 нита пикова между тях е интерактивна и в нея ще се появяват малки икони,
показващи какво се случва с отворените приложения.
яркост.
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Както споменахме, камера на двата Pro модела вече е с 48 МР
основен сензор с технология 4 пиксела в 1 и ProRAW формат.
Имаме и Sensor-shift стабилизация, която се поддържа в Action
mode на видеозапис, както и 4К резолюция в Cinematic Mode.
Вторият сензор е 12 МР ултраширок, а третият – 12 МР телефото с
3х оптичн зуум. Светкавицата също е обновена с 9 LEDD диода и е
два пъти по-ярка от предишните.
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Батерията ще е на практика 2300
+ 2300 mAh, а очакванията са
да се захранва от чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 с до 12 GB RAM
и 256/512 GB памет. Вероятно
дисплеят ще бъде 8.03” сгъваем
AMOLED LTPO с 2К резолюция и
поддръжка на до 120 Hz честота
на опресняване. Освен това
апаратът ще има и един външен
6.53” 120 Hz AMOLED екран.

Дисплеите на двата Pro модела са по-ярки от тези на техните
предшественици – до 1600 нита с 2000 нита пикова яркост при
ползване на пряка слънчева светлина. Те имат и функцията Always-On, благодарение на новия Display Engine в чипа A16 Bionic, който позволява честотата на опресняване да падне до 1 Hz.
A16 Bionic е най-новия чипсет на компанията с 6-ядрен процесор, Според друга непотвърдена
5-ядрен GPU и 16-ядрен невронен процесор.
информация, задната камера на
Vivo X Fold+ ще бъде четворъна
И един все още непредставен, но доста интересен модел с 50 МР основен сензор, 48 МР
ултраширок, 12 МР портретен
Vivo X Fold+ ще бъде още един модел със сгъваем дисплей, който
предстои да излезе съвсем скоро. Неотдавна излезе непотвърдена с 2х оптично увеличение и 8
информация, че той ще разполага с двуклетъчна батерия с МР перископен с 5х оптичон
капацитет 4600 mAh, ще работи с операционна система Android 12 увеличение. Селфи камерата
ще е 16 МР.
и ще поддържа 5G.
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Ученици и учители могат да участват в конкурса
Solve for Tomorrow България
В рамките на конкурса Solve
for Tomorrow има и специална
категория,
насочена
към
учителите за създаване на
упражнения
с
добавена
реалност (AR) с инструмента
Smart CreatAR.
Кандидатстването може да
стане в периода от 29.09.2022
г. до 24:00 ч. на 31.01.2023 г. До
06.02.2023 г. ще бъдат обявени 3
полуфиналисти, които също ще
вземат участие във финалното
събитие през март 2023 година.
Условията за участие в конкурса
са подробно описани в неговия
Регламент, публикуван на сайта:
От 29 септември до 10 ноември учители и ученици https://www.solvefortomorrow.
от цялата страна имат възможност да се включат в конкурса bg
за търсене на иновативни решения за справяне с проблеми
for
Tomorrow
е
в общността. Участниците трябва да предложат идеи, които Solve
прилагат STEM умения и дизайн мислене, за да решат казус или международна програма, част
да подобрят дадена сфера в обществото. Те могат да се включат от политиката за корпоративна
в една от следните категории „Околна среда и климат“, „Социално социална отговорност на Samsung, която започва през 2010 г. и
равенство“ и „Безопасност и здраве“.
към момента е достигнала до 1,8
В конкурса Solve for Tomorrow могат да участват ученици от 10-ти, милиона ученици в 23 държави.
11-ти и 12-ти клас в екип от максимум 4 души, като задължително Благодарение на нея, учениците
условие е един от тях да е учител. Конкурсът ще премине в 4 дават своя принос към
етапа – кандидатстване, избор на 9 отбора полуфиналисти, обществото, като същевременно
менторска програма и създаване на прототип от полуфиналистите, развиват критично мислене,
и финално събитие за представяне на прототипите и обявяване лидерство и интерес към STEM
на победителите. Победителите в надпреварата ще получат като умения. В България Solve for
Tomorrow се развива пилотно
награди някои от на най-обичаните продукти на Samsung.
и освен конкурса, предоставя и
Желаещите да се включат в предизвикателството Solve for To- безплатни обучения за учители
morrow следва да изпратят своята идея на сайта https://www. от цялата страна по дизайн
solvefortomorrow.bg, където ще се публикува редовно цялата мислене и създаване на учебно
съдържание с (AR).
информация, свързана с конкурса.
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Форумът Тechniverse ще разкрие може ли невронна
мрежа да рисува картини по текст
Как

Тechniverse
привлича
посетителите,
създавайки
условия за креативна съвместна
работа и взаимодействие под
формата на работилници и
дискусии. Акцент в събитието
са темите, подбрани от Digital Lights, за всичко свързано
със създаване на софтуер за
придвижване и автомобили,
както и оптимално планиране
“Създаваме Тechniverse като едно събитие за специалисти на маршрути.
и визионери, подготвено от знаещите и можещите в областта на
Събитието е подходящо
информационните технологии. В него хора от различни иновативни
среди се включват за общи занимания, в които се запознават в пряк за хора с интереси към STEM
опит с някои от най-футуристичните технологични нововъведения (Science – Technology – Engiна нашето време. През последните десетилетия дигитализацията neering – Mathematics), които
е в основата на огромен брой значими промени в обществото се вълнуват от инженерна
ни. А на този форум поставяме фокуса върху онези тенденции и работа и вярват в магията на
технологии, които са излезли от лабораториите и вече променят технологиите. За всички, които
виждат научните постижения
живота ни” - споделя Георги Пенков, организатор на събитието.
изкуствен интелект ще рисува картини по текст,
как се заснема триизмерно видео и как работят сензорите
на автомобилите от 21 век – това са само някои от акцентите в
предстоящото технологично събитие от нов вид - „Тechniverse:
Завръщане в бъдещето”. То е нарочено за 2 октомври, с начало
10 ч. и програма чак до полунощ в Маймунарника (алеята над
колодрум „Сердика”, в парк „Борисова градина”, гр. София).
Очаква ни практическа среща с технологии, наука, творчество
и развлеченията в една по-разчупена обстановка. Достъпът е
свободен – за участие се регистрирайте на techniverse.bg.
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като „полет на мисълта” и възприемат технологиите като съюзник, „Не сме спирали да възприемаме
а не като заплаха или враг. Организаторите готвят богата програма приложенията на науката
със занимания в три направления.
като чудеса. Харесваме да
държим технологиите в ръка, да
Първото направление се фокусира върху творчеството виждаме красотата създадена
и изкуствата и включва занимания, свързани с музика, звук, с тях и дори да ги чуваме.
невронни мрежи и графика. Сред тях са дейности като рисуване Представяме си свят, в който
по текст с изкуствен интелект, смесване на музика и видео на те правят нововъведенията
живо, създаване на звук с т.нар. модуларни синтезатори и тракери. широко достъпни за всички и
създават условия за творческа
Вторият панел е посветен на инженерната среда и вградените
изява и личностно развитие“ –
устройства. Включва практическа среща със специализираната
допълва още Пенков.
магистрала за данни, по която се движат вътрешните команди и
известия в автомобилите на 21-ви век, работилница за заснемане
В програмата на Тechна тримерно видео и снимки, състезание по сглобяване на сървър
niverse не е предвидена
и др.
лекционна част, а само преки
Третото направление ни среща с неочакваната страна на занимания. Така се скъсява
софтуера. Тук можете да участвате в работилница по създаване разстоянието между слушател и
на дигитални карти от общодостъпни данни, създаване на shader водещи и се повишава интересът
програми за видеокарта, да се запознаете с програмирането на към приложната страна. Всички
активности са планирани на
RISC-V и др.
открито в Борисовата градина
Организаторите информират, че след приключване на и се водят от доказани в
всички занимания по хардуер, софтуер и дигитални изкуства, своята област специалисти. В
събитието ще завърши с прожекция на тримерни видеа и парти до случай на нестабилно време е
полунощ.
предвидена зала.
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Телерик Академия
подготвя хора без
опит за ИТ кариерен
старт

Intel и Samsung
представиха „плъзгащ
се“ компютър

Телерик Академия – водещата образователна
организация за летящ кариерен старт и успешна
реализация, обяви прием за първото за 2023 издание
на Alpha C# – 6-месечната програма, с която всеки
може да постави начало на нова ИТ кариера.
Приемът е отворен до 1 февруари 2023, а предишен
опит не е необходим – за кандидатите е важно да са
мотивирани и да могат да се отдадат на обучението.
В Alpha C# учат по програма, валидирана от
индустрията, разчитат на технологични и софт скилс
трейнъри, кариерен коуч и екип ментори. За хората
без опит и тези, които искат да се преквалифицират
от друга професия, Академията организира
безплатен курс по основи на C#, с който да придобият
най-важните фундаментални умения, да разберат
дали писането на код е за тях и да се подготвят за
приемния изпит за Alpha C#.
Вижте още: PixelMedia.bg

Главният изпълнителен директор на Intel Пат
Гелсингер представи концептуален „плъзгащ се“
компютър, който включва разтегателен OLED екран.
Това се случи на традиционната за компанията
конференция Innovation 2022, когато към него на
сцената се присъедини изпълнителният директор на
Samsung Display Джей Ес Чой.
Дърпайки ръба на прототипа, Гелсингер направи
така, че неговият 13-инчов дисплей да се превърне в
17-инчов. Казано по друг начин, прототипът премина
от размера на голям таблет като iPad Pro до малък
монитор.
“Обявяваме първия в света 17-инчов плъзгащ се
дисплей за компютри. Това устройство ще задоволи
различни нужди за по-голям екран и преносимост“ –
обяви Чой пред публиката.
Вижте още: PixelMedia.bg

Как AI започна
да печели
художествени
конкурси

“Джеймс Уеб” с
първи снимки на
Марс

Картината Theatre D’opéra Spatial (Пространственият
Космическият телескоп “Джеймс Уеб” (JWST) направи оперен театър) зае първото място в конкурса за
първи снимки на най-близкия ни планетарен съсед изящни изкуства в щата Колорадо. Тя показва
– Марс. Изображенията са заснети на 5 септември от обширно помещение с жени, облечени с рокли в
инфрачервена камера (NIRCam) на телескопа и могат класически стил. На преден план се вижда голям
да разкрият повече подробности за атмосферата там. бял кръг, който силно напомня на Луната, но при
по-внимателно вглежда се вижда, че това всъщност
Снимките показват област в източното полукълбо на е илюминатор или прозорец, през който се вижда
планетата, наречена басейна Хелас, в две различни огрян от неизвестно слънце сияещ пейзаж с огромна
дължини на вълната на светлината. На тяхна база планина от дясната страна.
учените могат да изследват всички видове явления
на марсианската повърхност, включително прахови Това парче на изкуството е необикновено по друг
бури, метеорологични модели и промени в сезона.
начин – то е създадено изцяло от изкуствен интелект
(AI). Картината е е генерирана от невронната мрежа
Новите изображения също могат да се използват Midjourney с помощта на обикновени текстови
да се научи за състава на атмосферата на Марс. Te описания и обяснения. Тя беше представена не от
показват как планетата абсорбира въглероден диокс художник, а от Джейсън Алън, който разполага със
ид при няколко различни дължини на вълната и ....
стартъпа Incarnate Games. Компанията се занимава...
Вижте още: PixelMedia.bg

Вижте още: Tech.OFFNews.bg
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Учени откриха
прилика между
човешкия мозък и
Вселената

NASA успешно удари
своя космически кораб
DART в астероид
Американската космическа агенция NASA постигна
исторически успех като успешно удари своя
космически кораб DART (Double Asteroid Redirection
Test) в астероида Dimorphos. Ударът със скорост
от около 24 хиляди км/ч се случи малко след 2 ч.
българско време и имаше за цел да промени орбитата
на космическия обект.

Група италиански учени установиха, че структурите,
наблюдавани във Вселена, са много подобни на
невронните мрежи в човешкия мозък. Aстрономът от
Болонския университет Франко Ваца и неврохирургът
от Университета на Верона Алберто Фелети
публикуват своето изследване в списанието “Frontiers in Physics”.

Безпрецедентният опит за планетарна защита бе
показан на живо на сайта на космическата агенция.
Той поставя началото на първата по рода си система
за планетарна защита за предотвратяване на
потенциален сблъсък между приближаващи се
небесни тела и Земята. От NASA обявиха изрично,
че Didymos не представлява заплаха за Земята по
никакъв начин и това го е превърнало в идеална
„тестова площадка“.

В него те изтъкват, че мозъкът съдържа приблизително
69 милиарда неврони, докато Вселена е съставена от
поне 100 милиарда галактики. Както галактиките, така
и невроните представляват едва около 30 % от общата
маса съответно на Вселената и на мозъка. В първия
случая останалите 70% от масата са тъмна енергия, а
във втория – вода. Екипът е изчислил спектралната
плътност на двете системи и е установил съвпадение
в структурните параметри.

		

			

Вижте още: PixelMedia.bg

За първи път бе
използван мозъчен
имплант за терапия
срещу преяждане
По време на първите в историята на медицината
изследвания американски учени имплантираха
електронно устройство в мозъка на два пациента
с компулсивно преяждане. Имплантът улавя и
променя електрическите сигнали на мозъка, които
предизвикват това неприятно неконтролируемо
употребяване на храна, пише New Atlas.
През 2017 г. бе публикувана научна работа, която
показа, че точно определена активност в участъка
на мозъка, която е част от ядрото на прозрачната
преграда, е свързана с вредоносното компулсивно
поведение, като например неконтролираното
преяждане. Учените показаха на лабораторни мишки,
че един специализиран мозъчен имплант може
да открие активността в тази зона и да я блокира
с помощта на слаб електрически ток, след което
животните престават да поглъщат прекалено...
		

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Вижте още: Pixelmedia.bg

Китай изгражда
огромен клъстър
от телескопи
Китай изгражда най-големият в света клъстър от
радиотелескопи, които са обединени за изучаване
на Слънцето и неговата корона. Това е даочънският
слънчев радиотелескоп (Daocheng Solar Radio Telescope – DSRT), който ще разшири познанията ни
за коронарните изригвания на Слънцето, които са
причината за възникването на геомагнитни бури на
Земята. Информацията е на онлайн изданието Space.
Според тази информация, клъстърът на DSRT се
изгражда на едно от платата в провинция Съчуан,
която се намира в югозападната част на Китай.
Когато този грандиозен астрономически обект бъде
завършен, той ще има общо 313 сателитни чинии, като
всяка от тях е с диаметър 6 метра. Тези параболични
антени образуват клъстър с формата на правилна
окръжност, който събира информацията като единна
антена. Умишлено или не е, неговият диаметър....		
		

Вижте още: Tech.OFFNews.bg
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КАМПАНИЯ ЗАПОЗНАВА МЛАДЕЖИТЕ С
ПРОБЛЕМИТЕ В ДИГИТАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
На 28, 29 и 30 септември
предстои и тридневен младежки
фестивал, в който близо 100
младежи от различни училища
в Софийска област ще работят
заедно по темите, свързани
с дезинформация и онлайн
злоупотреби. Фестивалът ще
завърши с концерт на Тино,
Мила Роберт, DIE LEVA и група
Молец. Финалното събитие е
заключителен форум с концерт
Сдружение “ПроБудник” стартира широка информационна в The Steps, който ще обобщи
кампания, която цели да говори открито с младежката публика за резултатите от кампанията.
рисковете и опасностите, които крие дигиталното пространство
днес. Темите, които покрива кампанията, са от станалите ежедневни “Повечето от нас, младите
хора, прекарват значително
тролене, реч на омразата и онлайн тормоз до злоупотреби като
време в интернет да гледаме
видео, да слушаме музика, да
нежелан секстинг, фалшиви профили и кражба на
играем игри, да разглеждаме
самоличност.
профили в социалните мрежи
Кампанията обяснява подборно понятия като онлайн балон и и да чатим., споделя за
ехостая и коментира все по-доминиращите негативни тенденции, повода на кампанията Ния
свързани с онлайн наблюдение и споделяне на лични данни, Петрова. “Това е приятно и
заливане с реклама и непоискана информация, пропаганда, релаксиращо, но понякога носи
рискове и опасности, които
дезинформация и заблуда.
дори не осъзнаваме. Както в
Зад каузите и целите на кампанията застават различни известни живия живот, така и онлайн, е
личности като певците Тино, Ния Петрова (основател на Сдружение важно да градим поведение,
ПроБудник) и Кристофър Уайт, актрисата Ива Тодорова и рапърите критично мислене и отношение
собствена
репутация.
DIE LEVA. Те ще отправят своите лични и откровени видео послания и
на темите, които най-много ги вълнуват във връзка с отговорното Защото не всичко в интернет
е чиста монета и трябва да
поведение в необятното интернет пространство.
анализираме дали източниците,
Освен широка информационна кампания, проектът “(Не) вярвай на които четем и хората, с които
очите си!” включва разпространение на образователни материали чатим, са достоверни или целят
и специален Пътеводител за личностно онлайн развитие, както да ни манипулират. Затова с
и няколко концерта и събития, посветени на превенцията от проекта “(Не) вярвай на очите
злоупотреби и дезинформация онлайн. Първото събитие е си!” искаме да говорим открито
официалното откриване на кампанията на 20 септември, на най- за проблемите на дигиталното
горещата младежка точка това лято в София — 100 стола на ул. пространство” - допълва още
тя.
Будапеща 1.

ГРАЖДАНСКИ
ИНИЦИАТИВИ
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TimeHeroes празнува 10 години с интерактивна
изложба, безплатно издание и различни активности

Най-голямата платформа за доброволчество в България

разходките на доброволци
с хора с увреждания, едно
дежурство на горещата линия
за пострадали от насилие
на
“Асоциация
Анимус”,
високопланински почиствания,
каузи в подкрепа на животни,
културни
фестивали,
безсънните нощи във Варна по
време на първите дни от войната
и усилията на доброволци и
бежанци да създадат свой
„Втори дом“ в Пловдив.

TimeHeroes.org празнува първите си 10 години със серия от Откриването на изложбата е на
събития, отразяващи развитието на организацията, която свързва 4 октомври (вторник) от 18:00 ч.
хора от цяла България с каузи, които имат нужда от подкрепа.
в галерия Doza (ул. „Цар Самуил“
52), а всеки, който иска да я
За изминалото десетилетие благодарение на платформата близо 90 види и да участва в нея, може
000 доброволци са подкрепили с времето си над 2500 инициативи да го направи до 14 октомври
на 1046 организатора в 340 населени места в България.
включително.
За да улови човешките истории зад тези числа, екипът дава
старт на кампанията с интерактивната фотографска изложба
„Ще участвам!: 10 години TimeHeroes през обектива на Денислав
Стойчев“.
Освен да разгледат, посетителите ѝ ще бъдат поканени да станат
и нейни „куратори“, като допълнят основните кадри, подбрани от
Надежда Павлова, с останалите фотографии, които все още не са
разположени на стените галерията. По този начин, благодарение
на колективното действие, историите от кадрите ще оживеят за
публиката и в крайна сметка ще създадат финалния вариант
на изложбата. Точно както участието на доброволците прави
възможни мисиите на всички организации, които са потърсили
подкрепа.
Фотографиите на Денислав улавят моменти от доброволчески
акции на 27 организации, заснети през последната година в цялата
страна, като част от тях се фокусират върху взаимодействието
между ментори и деца от уязвими групи, работата в социална кухня,

Паралелно с изложбата екипът
готви и редица събития,
включващи видеа с авторска
поезия на автори като Петя
Кокудева, Албена Тодорова
и Стефан Икога с фокус
върху колективната сила на
доброволчеството, както и
специално издание (зийн) с
фотографии на заснетите от
Денислав Стойчев инициативи,
което ще се разпространява
безплатно на различни места
в цялата страна. Изданието е
подкрепено от Министерство
на културата и освен на хартия,
ще може да бъде разгледано и
онлайн в специално създаден
за целта сайт.

36

		
КУЛТУРА

“Синелибри 2022” представя силна селекция
от документални филми

Наближава

осмото
издание на единствения по
рода си кино-литературен
фестивал, който тази година е
по-амбициозен от всякога – и
като качество на съдържанието,
и като мащаб. Освен внушителна
конкурсна
програма
за
пълнометражен игрален филм,
вдъхновен от литературна
творба, Синелибри 2022 ще
предложи на зрителите отлична
селекция от документални
филми. Те са обединени в
конкурсна секция, чието мото
кореспондира с картезианския
принцип „Cogito Ergo Sum”
(„Мисля,
следователно
съществувам“).

Още на 9 октомври в Дома на киното ще бъде представен
документалният филм

„Нашето тихо местенце“,

копродукция на Франция и България с режисьор Елица Георгиева.
Предвидена е дискусия със специалното участие на Альона
Глухова, главната героиня на филма, и в присъствието на
режисьорката и продуцентите Йожени-Мишел Виет и Мартичка
Божилова. „Нашето тихо местенце“ беше удостоен с наградата
на СБФД “Васил Гендов” за най-добър документален филм и с
множество други национални и международни отличия. На 10
октомври е националната премиера на документалния филм

„Теодор Ушев: Невидими връзки“
в присъствието на режисьора Борислав Колев, сценаристката
и продуцент на филма Мария Ландова и на самия Теодор Ушев.
Филмът, селектиран за участие във Фестивала на новото кино в
Монреал, представя световноизвестния автор на анимационни
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филми и визуален артист в пътешествие през времето и Също толкова впечатляващ е
пространството: от знаковата 1968-а, в която е роден, до наши дни. документалният филм за друг
загадъчен автор – Сол Белоу.
документалист
Сред акцентите в документалната програма е дългоочакваният Израелският
Асаф
Галай
изследва
филм на Димитър Коцев-Шошо
връзката между живота на
противоречивия писател и
„Следеният човек“,
неговото творчество.
създаден по мотиви от едноименния мемоарен роман на Веселин
Бранев, който вече не е между живите, за съжаление. Бранев,
когото ще чуем във филма, скромно е определил написаното
като „спомени, предизвикани от документи“. Книгата съдържа не
само хроника на един вероломен режим, но и петдесетгодишните
преживявания на един талантлив и чувствителен човек. Събитието
на 13 октомври включва дискусия с участието на екипа на филма в
присъствието на Владислав Бранев, син на изтъкнатия български
киносценарист, режисьор и писател.

„Приключенията на Сол
Белоу“

е първият по рода си
документален
филм
за
Белоу, определен от критика
Джеймс Ууд като най-великия
американски стилист в прозата
на XX век. Във филма отекват
спомените на цяла плеяда
Почитателите на Милан Кундера, който има статут на жива легенда забележителни творци, в т.ч.
на европейската проза, ще могат да се насладят на великолепния Мартин Еймис, Филип Рот,
Салман Рушди и др.
документален филм

„Милан Кундера: От шегата до незначителността“
на режисьора Милош Смидмайер с участието на Ясмина Реза,
Бернар-Анри Леви, Жан-Клод Кариер, Антоан Галимар. Това
е първият и последен засега филмов разказ за творческото
наследство на автора на „Непосилната лекота на битието“, „Валс
на раздяла“ и „Смешни любови“.

Журито
в
конкурса
за
документален
филм
е
представено
от
Костадин
Бонев, Катерина Ламбринова
и Асен Владимиров. Костадин
Бонев е режисьор и сценарист,
известен с документалните
филми „Никола Вапцаров.
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Маестро Максим Ешкенази:

Моцарт е музикален наркотик за мен
Максим Ешкенази е роден в София през

1976 г. в семейство на музиканти. Започва да учи
цигулка от четиригодишна възраст. През 1983–
1995 г. учи в Националното музикално училище
„Любомир Пипков“, а след това в Националната
музикална академия „Панчо Владигеров“.
Завършва майсторските класове на проф. Захар
Брон в Хамбург и проф. Ифра Нийман в Майнц
и Лондон. През 1985 г. е концертмайстор на
Младежка филхармония „Пионер“.
От 1999 г. е втори диригент на Филхармония на
нациите, с която изнася над 1000 концерта в
Европа, САЩ и Азия. През 2004 г. дебютира със
Софийската филхармония, след което е поканен
за гост-диригент. От сезон 2011– 2012 е главен
диригент. Автор е на три симфонии за голям
симфоничен оркестър, кантата за хор, оркестър
и солисти, концерт за ударни и оркестър.

Работещият

в Америка български
диригент, обичан от публиката заради
емоционалните съвременни интерпретации на
класиката, води Оркестъра на Радио Класик ФМ
в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център
на 8 септември за откриването на Европейския
музикален фестивал Варна. Солист в концерта
беше виртуозната Мила Георгиева.

ВЪПРОС: Маестро, как се срещнахте с
Оркестъра на Радио Класик ФМ?

ВЪПРОС: Кои са запомнените моменти с
оркестъра, които пазите в сърцето си със
специално отношение?
ОТГОВОР: Работата с братовчед ми Веско
Ешкенази, различните симфонии, които сме
свирили заедно, работата със Светлин Русев, с
Джошуа Бел, с Мила Георгиева, с Пинкас Цукерман
– с него имахме още концерти, с Шломо Минц…
След това големите концерти, които правихме с
филмова музика на Pixar, които пак бяха в НДК
– едни силно значими концерти и за мен, мисля,
че и за оркестъра, а и за българската публика,
защото бяха новост по това време.

ОТГОВОР: Първата ни съвместна изява беше през
2006 г. в НДК в София с Пинкас Цукерман, един
от най-известните цигулари на нашето време и
така почна взаимният ни път. Беше един много
хубав концерт – един от първите на новото време ВЪПРОС: Как чувствате Оркестъра на
Радио Класик ФМ?
с именит солист от далечни страни.
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ОТГОВОР: Много-много близо. Ние вече 15-16
години работим заедно, винаги се връщам с
удоволствие – това е един високопрофесионален
оркестър с много добър концертмайстор, което
прави нещата много лесни за мен – помага
на работата с оркестъра, даже някои от
функциите по репетициите биват изземвани
от концертмайстора – ако самолет не дойде
навреме или нямам възможност за репетиция.
Дълъг процес са нашите отношения с оркестъра
– с много работа, много радост и много успешни
концерти. И продължаваме с прекрасни проекти.

ВЪПРОС: Вашето лично пристрастие към
Моцарт?
ОТГОВОР: Моцарт е с мен от много-много рано –
бях на 5-6 години. При мен нещата са така – баща
ми е цигулар, 40 години е свирил в Софийската
филхармония и от дете моята баба Виолета ме
водеше на концерти да слушам концертите им.
Дали съм бил на 1 или 2 години, не знам – явно
е било много отрано, даже си спомням, че и по
репетиции ни водеха. Това е създало у мен една
силна любов и пристрастяване към тази музика,
затова Моцарт много отрано е част от мен като
музикант. А след това вече в моята малко позряла възраст излезе филмът “Амадеус” на
Милош Форман, който беше много впечатляващ,
с оркестъра на Академията “Сейнт Мартин
ин дъ фийлдс”. Слава богу, имах след това
възможността много пъти да подготвям различни
оркестри за диригента, който е записвал тази
музика, което ме направи много щастлив. Моцарт
съществува като част от моя живот от много рано,
което, естествено, е музикален наркотик за мен.

си спомням, че ходехме на уроци при първия ни
учител тогава – Александър Серафимов – горе на
пазара в “Младост”. Тя идваше със своя баща и
аз с моя баща – ходехме на уроци по цигулка.
След това бяхме в Музикалното училище – тя е с
една година по-малка от мен, по-млада е от мен,
аз почнах от 5-годишен и тя се появи на втората
година.
След няколко години вече всички момчета бяхме
влюбени в Мила Георгиева, защото тя е красива,
талантлива, тя обаче вече беше станала звезда.
Изпълняваше концерти с всички оркестри в
България. И след това изчезна – замина да учи
в Juilliard School още от училище, а аз заминах
да уча в Америка чак след като завърших
Консерваторията. И след това продължавах само
да чувам за нея, за успешните ѝ концерти по
света.
И вече превъртаме лентата – вече доста позрели – преди три години, се срещаме наново
– Оркестърът на Класик ФМ радио ни среща
всъщност за съвместен концерт. Още в първите
няколко минути на съвместната ни работа аз
разбрах, че ми е много приятно да музицирам с
Мила, начинът ни на работа явно съвпадна някак.

И оттогава сме направили доста проекти – от
2019 до 2022 г., дори и през ковид пандемията,
имахме доста концерти, сред тях с Времената
на Вивалди, после с Вивалди и Пиацола, минали
сме през почти всички български оркестри. И
разбира се, концертите на Оркестъра на Радио
Класик ФМ, които са много – изведнъж се отпуши
ВЪПРОС: Нека се върнем към Вашето един много приятен процес да работим заедно.

творческо познанство с Мила Георгиева –
знам, че е много отдавнашно, но бихте ли
казали откога се знаете и кога решихте да
музицирате заедно. Как бихте определили
музикантската същност на Мила?

Всъщност ние сме заедно не само на сцената,
ние сме приятели – бащите ни са приятели,
семействата ни са приятели, сега и децата ни
започват да стават приятели – симбиозата е
пълна.

ОТГОВОР: Аз може би познавам Мила, отпреди тя
да ме познава. Е, може и да не е точно така, но Цялото интервю е достъпно тук.
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Как да сме по-ефективни с
клавишни комбинации

Марлена Пенчева

Компютърната

мишка е масово използвано периферно
устройство, защото предоставя лесен и интуитивен начин за работа
на компютър с посочване и кликване. Но ако прекарвате всеки ден
дълги часове пред лаптопа си, знаете колко е досадно местенето
на ръката между клавиатурата и мишката. Освен това експерти
са установили, че за кликване с мишката се губят по 2 секунди за
всяка минута пред компютъра. Това може да не изглежда много, но
за по-големи периоди се натрупват цели часове. Какво ще кажете
да си спестите това време с

се изисква натискане на левия
бутон и плъзгане през цялата
страница. Така че отделянето на
време за запаметяване на някои
от най-полезните комбинации
напълно си заслужава.

използване на клавишни комбинации?

Това са различни комбинации
от клавиши на клавиатурата,
които
при
едновременно
натискане осигуряват бърз
достъп до определена функция
в компютърната програма.
Вероятно вече знаете някои
от най-често използваните
като Ctrl+C (за копиране) и
Ctrl+V (за поставяне), но има и
много други, които също ще ви
помогнат да ускорите работата
си.

Да не научите преките пътища за функциите, които използвате
често, означава буквално да оставите времето да се изплъзне
между пръстите ви. Ако това не е достатъчна мотивация да
усвоите клавишните комбинации, замислете се и за по-високия
риск от здравословни проблеми като възпаление на сухожилията
на китката, които може да се появят от непрекъснатата работа с
мишка.
Използването на клавиатурата увеличава продуктивността при
изпълнение на задачите - например за маркиране на текст в един
документ може да се натиснат само два клавиша, докато с мишката

Какво е клавишна
комбинация?
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Графичният потребителски интерфейс на повечето софтуерни
системи периодично се променя, но не и основните преки
пътища (клавишни комбинации). Първи от Apple предлагат
последователните клавиши на долния ред за най-често
използваните команди - Z за отмяна, X за изрязване, C за копиране
и V за поставяне. Microsoft и Apple имат универсални комбинации
за най-важните функции, използвайки съответно Ctrl или Command.
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Ctrl+Shift+T - отваря най-скоро
затворения таб.
Ctrl+Home или Ctrl+End първата комбинация премества
курсора в началото на думата, а
втората го премества в края.

Ctrl+Esc - отваря менюто Старт,
Ето едни от най-полезните клавишни комбинации за компютър с ако се използва клавиатура
без клавиш Windows, който
Microsoft Windows, които ще ви накарат да забравите мишката:
изпълнява тази команда.

Основни клавишни комбинации

Ctrl+Shift+Esc - отваря диспечер
Ctrl+A - маркира целия текст в документ или всички файлове в на задачите, чрез който се
виждат
всички
работещи
една папка.
програми. Ако компютърът
забави работата си, чрез
Ctrl+F - показва поле за търсене в отворения файл.
диспечера може да се затворят
приложенията, от които няма
Ctrl+L - позволява влизане в адресната лента на браузъра.
нужда в момента.
Ctrl+N - отваря нов документ, прозорец или друг тип файл.
Alt+Tab - превключва между
отворени прозорци и програми
Ctrl+P - отваря визуализацията за печат на документ.
- може бързо да се прегледат
Ctrl+S - тази комбинация запазва документа, докато се работи всичките отворени прозорци.
върху него.
Alt+Page Up или Alt+Page Dn Ctrl+W - клавишната комбинация затваря съответния документ маркира се реда над този, на
който е позициониран курсора,
или сайт, който гледате.
или съответно реда под него
при втория вариант.
Spacebar - при сърфиране в
интернет натискането на този
клавиш премества страницата
надолу, а Shift+Spacebar я
премества нагоре.
Win+D - показва или скрива
работния
плот
тази
комбинация минимизира всички
отворени прозорци, показвайки
началния екран.
Win+стрелка
наляво
или
Win+стрелка надясно - отваря
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прозорец от едната страна на екрана, което позволява да се уеб страница - изчиства кеша и
изтегля цялото съдържание на
сравняват два прозореца един до друг.
страницата отново.
Win+Tab - този пряк път позволява да се превключват приложения.
Последният вариант показва миниатюри на всички отворени Win+L - заключва компютъра
програми на екрана.
и е необходимо въвеждане
на парола на потребителския
Tab и Shift+Tab - позволява придвижване напред или назад, когато акаунт, за да се отвори отново.
се отвори диалогов прозорец.
Win+I - отваря Настройки за
промяна на начина, по който
Трикове за бърз достъп
работи Windows.
Shift+F10 (Fn+Shift+F10) - отваря прозореца с контексното меню,
което обикновено е достъпно с кликване с десен бутон на мишката. Win+PrtScn - комбинацията
прави екранна снимка и записва
F2 (Fn+F2) - тази команда позволява преименуване на маркиран целия екран като PNG файл.

файл, както и редактиране на текст в други програми – в Microsoft
Excel например може да се променя съдържанието на маркираната Win+X - отваря скритото меню
Старт с преки пътища към
клетка.
различни
инструменти
за
Alt+F4 (Fn+Alt+F4) - затваря активната програма или прозорец. конфигуриране и управление
При липса на текуща програма отваря менюто за изключване на на системата.
компютъра.
Въпреки че много комбинации
F5 - този клавиш обновява до най-новата версия уеб страницата се споделят между програмите,
във всеки интернет браузър. Ctrl+F5 прави пълно опресняване на
повечето операционни системи
имат и уникални клавишни
комбинации. Тъй като всяка
програма има десетки и дори
стотици уникални преки пътища,
съществуват хиляди различни
клавишни комбинации.
След като научите поне
основните от тях, ще се
почувствате като истински
професионалист. Въпреки че в
началото може да е изкушаващо
да посегнете отново към
мишката,
усвоените
нови
знания бързо ще се превърнат
в полезен навик за пестене на
време и скоро ще използвате
повечето от тях без дори да се
замисляте.
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На 22 септември 1908 година България става
независима държава

Постижението е въпреки нагласите на почти всички велики сили и против
разпоредбите на Берлинския конгрес
Екип на Uchi.bg

			
Какво чествахме на 22-ри този месец? Оказва се,
че учудващо много български граждани не са запознати със
значението на този празник. Нали в крайна сметка, България се
е освободила на 3 март 1978 г. и именно тогава е възстановена
българската държавност? Не сме ли получили автоматично с това
и своята независимост?
Объркването е най-силно сред по-младата част от населението, за
която идеята, че една държава може да е във васални отношения
с друга държава, в голяма степен е чужда. Този тип международни
отношения са остатък от миналото и днес примерите за такива са
много малко. Като добавим и факта, че в периода на комунистическо
управление този празник не се честваше, в голяма степен можем
да си обясним защо неговото значение за съвременните българи
сякаш избледнява с всяка изминала година.

г. е частично и последвалият
Берлински конгрес води до ново
разделение на територията,
населена с българи. И не на
последно място – налага на
новосъздаденото
Княжество
България статут на васалитет
към
Османската
империя.
Затова и съвсем логично след
Съединението на Княжеството
с Източна Румелия през 1885 г.,
усилията на родните политици
и общественици се насочват
именно към отхвърлянето на
това васално положение.

Това се случва в противоречие
Както всички сме учили в часовете по история, Освобождението на със статуквото, наложено от
България, което идва с края на Руско – турската война от 1977 – 1978 великите сили чрез Берлинския
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конгрес и в известна степен – срещу нагласите на повечето значими
регионални държави. Изключение прави Австро-Унгария, която
също е имала интерес към нарушаване на клаузите на Берлинския
конгрес, поради желанието си да анексира османските провинции
Босна и Херцеговина. Акт, който тя извършва на практика ден след
обявяването на независимостта на България.
Самото обявяване е осъществено в църквата „Св. 40 мъченици“,
в Търново, където се събират цялото българско правителство,
заедно с княз Фердинант I. Още във влака, пътувайки натам,
министър – председателят Александър Малинов пише манифест за
независимостта, под който правителството и князът се подписват.
Веднага след това българската армия е мобилизирана, в очакване
на военен отговор от страна на Османската империя. До такъв
обаче не се стига, защото въпросът е решен по дипломатически път,
с активното участие на Русия, която опрощава редица задължения
на Османската империя. България от своя страна се задължава да
изплати на Русия 82 млн. франка през следващите 75 години.
Значението на този акт има важни политически, икономически и
културни измерения, които отиват далеч отвъд това, че българският
княз Фердинанд получава титлата Цар на България. От една
страна васалитетът налага на страната ни да се съобразява с
капитулациите, наложени на Османската империя, както и да
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допуска
преференциален
внос от Европа, без право да
обмитява стоките, доставяни
от великите сили. От друга
– авторитетът на страната
във взаимоотношенията й с
други държави се увеличава,
както и нейната способност
да участва в международни
конференции, да се договаря
и да взима страна в различни
конфликт и други събития.
Във
вътрешнополитическо
отношение българският съд е бил
лишен от възможност да осъди
поданик на велика сила, дори
и той да е извършил убийство
на
българска
територия.
Измерения,
които
отиват
далеч отвъд чисто символното
значение на отхвърлянето на
Османската власт и поставят
България на картата на Европа
като равнопоставен участник в
международните отношения.
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Наноасемблерите – миниатюрното бъдеще на
човечеството

Ще дойде ли време, когато ще можем да обработваме материята атом по
атом, променяйки изцяло естеството на производството, енергетиката,
строителството и на практика всичко около нас?
Александър Александров
Продължава от стр. 1 множество производства – от
микропроцесори, до дрехи и
Има ги в десетки фантастични произведения, а множество домакински пособия.
университети и компании се надпреварват да постигнат пробив
Малко история
в тяхното изобретяване. На този етап обаче са направени едва
първите стъпки в тази насока.
Първият, който говори за
възможността да обработваме
Какво е нанотехнология?
материята на атомно ниво,
е известният физик Ричард
Това е термин, който обхваща различни методи за обработка на
Файнман в своята реч “Има много
материята в атомен или молекулярен мащаб. Според определението
място на дъното” от 1959 г., в
на Националната инициатива за нанотехнологии на САЩ, това
която той описва възможността
са технологии, при които поне едното измерение е с размер
за директна манипулация на
от 1 до 100 нанометра. Това обхваща множество направления,
атоми. По-късно – през 1974 г. включително органична химия, молекулярна биология, физика на
Норио Танигучи създава самия
полупроводниците, повърхностни науки, съхранение на енергия,
термин "нанотехнология".
микропроизводство и др. Днес нанотехнология се използва в
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За един от основоположниците на нанотехнологиите се сочи
и Ерик К. Дрекслър, който посвещава на темата своята книга
от 1986 г. „Двигатели на сътворението: Настъпващата ера на
нанотехнологиите“ (Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology). Този труд е ключов за развитието на нанотехнологиите,
въвеждайки много от основните принципи, термини и концепции.
Именно в него за първи път е представена и идеята за молекулярен
асемблер или т.нар.

„наноасемблер“ - миниатюрна машина,
която би могла да създава обекти атом по атом от налични елементи.
Дрекслър го описва така: „предложено устройство, способно да
ръководи химични реакции чрез позициониране на реактивни
молекули с атомна точност“. От важно значение в случая е, че
една такава машина ще бъде прекалено малка и съответно трудно
би имала капацитета да изработи нещо с достатъчно голям обем,
че изобщо да го видим. За целта обаче е добавено и свойството
самовъзпроизвеждане. Идеята е, че един наноасемблер може
да бъде програмиран да създаде свое копие, след което двата
да направят още два и т.н., следвайки експоненциален модел.
В даден момент роякът от наноасемблери ще стане достатъчно
голям, за да може да създаде и предмет, който ще бъде видим и
евентуално използваем от нас. И в последствие просто ще могат
да се самоунищожат, ако повече не са необходими.
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природата съществуват подобни
системи, които на практика
отговарят на това определение.
Такива са например рибозомите,
които получават инструкции от
информационната РНК и след
това сглобяват специфични
последователности
от
аминокиселини,
за
да
конструират
протеинови
молекули. За сега обаче

не съществуват
молекулярни асемблери,
създадени от човека.

Интересно е, че знанията ни за
рибозомите могат да се окажат
полезни за създаването в
бъдеще на първите изкуствени
такива машини. През 2007
г.
например
Британският
изследователски съвет по
инженерни
и
физически
науки финансира проект за
разработване на молекулярни
асемблери,
наподобяващи
Ерик Дрекслър съосновава и The Foresight Institute с цел развитието именно метода на работа на
на авангардните нанотехнологии. До момента обаче описаният от рибозомите. Други организации,
него молекулярен асемблер все още не е измислен. Разбира се, в включително от САЩ, също се
опитват да постигнат пробив в
тази сфера.
Година по-късно американски
учени може би успяха да
постигнат такъв, разработвайки
прототип на нано асемблер.
Работата им е описана в
публикация в International Journal of Nanomanufacturing и е
доста любопитна. Този прототип
обаче все още не е работещ.
Като цяло към момента нито
подходът отгоре - надолу, нито
отдолу - нагоре е дал резултат
за появата на функционални
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молекулярни асемблери. Разбира се, такива поглъщайки материята около себе си, без някой
машини има в множество научно фантастични да може да ги спре ефективно. Запознайте се със
филми, книги и видеоигри – от творби на
основоположника на киберпънк течението Уилям
сценария Grey Goo.
Гибсън, до филмите на Marvel за супергерои.
Всички те обаче са само фикция.
Това е хипотетичен глобален катастрофален
сценарий,
при
който
неконтролируеми
А възможен ли е апокалиптичен
самовъзпроизвеждащи се молекулярни машини
сценарий?
консумират цялата материя на Земята или в
друг вариант – цялата биологична материя,
Миниатюрни машини, способни да променят създавайки повече и повече свои копия.
материята на атомно ниво, ще щъкат около нас Наименованието Grey Goo (сива каша) идва от
– какво би могло да се обърка?? Мнозина се това, което подобни апокалиптични машини
притесняват, че ако такива нанороботи в бъдеще биха оставили след себе си. Възможно ли е да
излязат от контрол, те биха могли да създадат се случи това? Трудно е да се каже, доколкото
огромни поразии. На практика те ще могат да
все още не знаем възможно ли е изобщо
убият човек като просто разградят молекула
създаването на наноасемблери. Ако такива бъдат
по молекула и дори биха могли да създадат от
разработени обаче, съществуват много сценарии
него нещо друго. (Един опит за разказ, който
спекулира с този проблем, можете да прочетете за достигане на Grey Goo сценарий. Грешка при
програмирането, целенасочено
тук: http://technothriller.info/t-shirts/.)
Подобни тревоги не са напълно безпочвени.
Като имаме предвид колко често в наши дни
софтуерните компании обявяват, че са открили
бъг в свои програмни продукти, не е трудно
да допуснем, че в бъдеще разработката на
наноасемблери също ще бъде свързана с грешки
и бъгове. Които обаче могат да застрашат и
реалния физически свят около нас. А какво става,
ако подобни излезли от контрол наномашини
продължат да се самовъзпроизвеждат,

хакване от страна на терористична
организация
или религиозен култ, военна разработка, излязла
от строя – това са само някои от тях. Подобно на
повечето термини от света на нанотехнологиите,
Grey Goo също е използван за първи път в Engines of Creation на Ерик К. Дрекслър. В глава
11 той пише: „Ранните репликатори, базирани на
асемблер, можеха да победят най-напредналите
съвременни организми. „Растения“ с „листа“, не
по-ефективни от днешните слънчеви клетки, биха
могли да се конкурират с истинските растения,
изпълвайки биосферата с неядлива зеленина.
Издръжливите, всеядни „бактерии“ биха могли
да се конкурират с истинските бактерии: те
биха могли да се разпространят като издухващ
прашец, да се възпроизвеждат бързо и да
превърнат биосферата в прах за няколко дни.
Опасните репликатори лесно биха могли да бъдат
твърде здрави, малки и бързо разпространяващи
се, за да бъдат спрени — или поне ако не сме
подготвени.”
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Logiscool въвежда курс по изкуствен интелект и
много други нови обучения
„Ние сме уверени, че разширяването на нашите
курсове по програмиране за напреднали с
една толкова популярна и вълнуваща тема
като изкуствения интелект може да помогне на
българските деца и младежи да навлязат в една
от най-значимите области на бъдещето и да
бъдат по-подготвени за това, което предстои“ –
споделя Ива Янкова, съосновател на Logiscool
България.

Дигиталният Интро курс за най-малките

Веригата

е съобразен с техните специфични нужди и
научава школниците как работят компютрите и
как да използват периферните устройства като
професионалисти. Запознава ги също с правилата
за писане с 10 пръста, както и с изключително
важната тема за сигурността в интернет. Децата
се учат да решават творчески задачи, да играят
логически игри, като по този начин курсът полага
основите на алгоритмичното мислене.

школи по програмиране и
творчески дейности Logiscool обяви старта
на редица нови технологични обучения през
започващата нова учебна година. Сред тях са
курсът Изкуствен Интелект и Наука за Данните
(Artificial Intelligence and Data Science), който
за първи път ще запознае школниците с тази
Курсът Откриване на Дигиталното
вълнуваща тема, Дигитален Интро курс за
въвеждане на най-малките деца в света на
технологиите, курсове за ученици от втори, е насочен към децата от втори до пети клас. Той
трети и четвърти клас и пълноценно обучение по обхваща основите на алгоритмичното мислене
и програмирането, създаването на дигитално
програмиране за най-големите.
съдържание, както и използването на интернет
Изкуствен Интелект и Наука за Данните и безопасността в него. Той запознава децата с
компютърния хардуер, с различните дигитални
Новият курс Изкуствен Интелект и Наука за устройства и дори с роботиката, а школниците ще
Данните (Artificial Intelligence and Data Sci- могат да вървят с радост по пътя към дигиталната
ence) започва през септември, а първата фаза грамотност, усвоявайки основни умения по един
ще предложи на учениците модула „Основи на забавен и игровизиран начин.
Изкуствения Интелект и Науката за Данни (403)“.
Във втората фаза, през 2023г., ще се разглежда
модулът „Изкуствения Интелект и Науката за
Данни в Python (434)“, насочен към ученици
завършили курсовете на Logiscool по езика за
програмиране Python или взели изпита PCEP на
международния Python Институт.

За най-големите ученици
Logiscool предлага пълноценно обучение по
програмиране, като им предоставя сертификат
за владеене на програмния език Python, признат
в целия свят от водещи технологични компании.
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Фондация “Първите три минути“ провежда
практически курс по първа помощ
Фондация

“Първите три минути“ организира курс по
първа помощ, подходящ за всички, които прекарват време извън
града – на пикник, къмпинг, спорт и активности сред природата,
в планината, на море и др. Той е естествено продължение на
Онлайн базов курс по първа помощ, но може да бъде преминат и
независимо. Съдържа само практически упражнения под формата
на симулации и казуси и минимално количество теория.
Курсистите ще се научат как да приложат на практика
техники за оказване на първа помощ при животозастрашаващи
индиценти, както и типични наранявания и състояния по време
на приключения сред природата. Този модул обхваща първа
помощ при инциденти на откирто през летния период. Обучението
се извършва в малка група с индивидуално внимание от двама
квалифицирани инструктори. Всеки участник упражнява всички
действия за първа помощ с най-модерна учебна екипировка,
окомплектована с индивидуални консумативи и дезинфекцирана
по всички хигиенни норми.
В рамките на обучението ще бъде разгледано как се оказва
първа помощ при животозастрашаващи инциденти на открито.

Задавяне на бебе и дете –
удари по гърба и притискания
в
областта
на
корема/
гърдите (Техника на Хаймлих).
Безсъзнание – освобождаване
на дихателни пътища и
поставяне
в
странично
стабилно положение. Сърдечен
арест – кардио-пулмонална
ресусцитация (КПР). Силно
кръвотечение – компресивна
превръзка и противошокова
поза с повдигнати крака. Първа
помощ при рани – почистване
и превръзки на рани при
охлузвания, пришки, ухапване
от змия, ужилване, забита
рибарска кукичка, слънчеви
изгаряния и др. Първа помощ
при наранявания на кости
и стави – обездвижване с
подръчни средства и шини.

