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ТАЙНИТЕ НА БИОПРИНТИРАНЕТО
– можем ли да създадем живот с принтер
впечатляващи футуристични машини се наричат
биопринтери и според мнозина имат потенциала
да променят медицината, земеделието и много
други области от живота ни. В следващите редове
ще ви запознаем с тази иновативна технология.

В наши дни учените вече могат да създават тъкани
и дори цели органи чрез процес, наподобяващ
работата на мастилено – струен принтер. Тези

Какво е биопринтиране? Това е изключително
напреднал вид триизмерен (3D) печат, при
който се използват живи клетки и други изходни
материали за производство на продукти, които
имат характеристиките на естествени тъкани.
Вижте повече на стр. 43

Мария Черешева, АЕЖ: Проектът sCООL Media позволява на ученици
да работят с опитни журналисти
У нас за първи път ученици имат възможност да
се обучават на тема медии - при това в разговори
с известни журналисти. Това е възможно в
рамките на проекта sCOOL Media, организиран
от Асоциацията на европейските журналисти
(АЕЖ-България). Срещнахме се с Мария

Черешева от организацията, за да научим повече
за интересната образователна инициатива. Тя
разказва защо е важно младите хора да опитват
“вкуса” на журналистиката още в ученическите
си години и как в бъдеще могат да се реализират
в областта на медиите.
Вижте повече на стр. 32

Благодарим за подкрепата на:
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КОНКУРС
		 С НАГРАДИ

СРОКЪТ ЗА УЧАСТИЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 30 НОЕМВРИ
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 30 ноември, включително.
За повече информация и правила на конкурса: Uchi.bg/konkurs
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ОБРАЗОВАНИЕ

БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ ЖЪНАТ УСПЕХИ
на международни олимпиади

Всички български участници завоюваха медали
на Международната олимпиада по астрономия,
с което поставиха рекорд. Те спечелиха три
златни, пет сребърни и двe бронзови отличия.
Виртуален домакин на олимпиадата тази година
беше италианският град Матера.

И четирите български ученички в отбора ни по
информатика завоюваха медали на Европейската
олимпиада за момичета, която се проведе в
Анталия. Със сребърни медали бяха наградени
Ясмин Ердим от Математическа гимназия "Гео
Милев" и Нора Паскалева от Американския колеж
в София.

Ръководители на отбора бяха Ева Божурова от
Астрономическа обсерватория и планетариум Бронзовите отличия са за Емилиана Димитрова,
“Николай Коперник” и Светлана Цекова от Съюза от СМГ "Паисий Хилендарски" и Деница Янкова от
Природоматематическата гимназия в гр. Шумен.
на астрономите в България.

Българските ученици се представиха блестящо на
Балканската олимпиада по физика. Гимназистите
ни спечелиха два златни и два сребърни медала
на състезанието, в което премериха сили 56
участници от 9 балкански и 5 гостуващи държави.

Български ученици завоюваха медали на
Балканската олимпиада по информатика (BOI) и
на международното състезание Romanian Master of Informatics (RMI), които се проведоха в
Букурещ.

Олимпиадата се проведе онлайн от 7 до 9 октомври
с домакин Кипър. Златните медали спечелиха
Маргулан Исмолдаев от Математическата
гимназия във Варна и Георги Костадинов от
Природоматематическата гимназия в Бургас.

Заедно с останалите български участници в RMI
нашите състезатели завоюваха общо 2 златни,
5 сребърни и 6 бронзови медала. В отборното
класиране българският отбор заема второ място
след румънския.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ПЪРВОТО STEAM ЕКСПО В СТРАНАТА ОТВАРЯ ВРАТИ
Първото STEAM експо в страната отвори врати в София.

пространствата в училищата и
Изложението „Докосни науката“ е част от форума „STEAM школо прилагането на технологиите
под пара“, който се проведе в учебен комплекс „Българско школо“ като начин за разширяване
потенциала на всеки ученик.
в края на месец октомври.
STEAM експото е безплатно за ученици, родители и учители
от цялата страна, които искат да се потопят в света на науката,
да се запознаят с водещи организации в сферата и да участват в
различни демонстрации.
В рамките на изложението повече от 25 организации и
компании, които работят в областта на STEAM образованието, ще
покажат свои продукти и услуги, ще споделят идеи и опит. Сред
акцентите в програмата на „Докосни науката“ са демонстрация на

VR STEM Химическа лаборатория,
лего работилница, представяне на интериорни проекти, 3D
модел на строителна площадка, макети на индустриални роботи,
завършени ученически проекти, аудио книга-игра и още много
забавни продукти и технологии, които показват как науката
присъства в ежедневието ни и могат да променят начина, по който
децата учат.
Програмата на „STEAM школо под пара“ включва
конференция, на която ще се обсъждат ключови въпроси за
ефективната организация, финансиране и използване на STEAM

Над 15 училища от цялата
страна ще споделят опита
и своите успешни решения
за утвърждаване на STEAM
методите в учебния процес и

проектно базираното
обучение.
Специален
гост
на
форума е водещият световен
образователен експерт Гари
Стейгър, който ще проведе
двудневен
семинарработилница, насочен към
устойчиво подобряване на
учебната среда и
нейната
трансформация
чрез
съчетаване
на
модерни
дигитални
технологии
и
съвременни
образователни
теории.
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ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕНИЦИ СЕ ОБУЧАВАТ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
с автоматичен дефибрилатор
В

края на миналата учебна година През този октомври, във връзка с ежегодното
преподаватели от десет столични гимназии отбелязване на 16 октомври –
преминаха онлайн и практическа подготовка
Световния ден на рестартиране на
за преподаване на сърдечен масаж и първа
сърцето,
помощ с автоматичен дефибрилатор на ученици
в училище. Обучението се осъществи от
обучените преподаватели провеждат първите
инструктори на
обучения на своите ученици с помощта на
експертите на фондацията и с осигурената
фондация „Първите три минути“
екипировка.
по проект „Споделена библиотека за
Сърдечният арест
животоспасяващи умения“ с финансовата
подкрепа на фондация „Обществен борд на TELUS
е една от най-честите причини за смърт в
International в България”. В него се включиха
Европа, а повишаването на информираността на
преподаватели от
обществото е значимо за увеличаване на шанса
за оцеляване до пристигане на линейка.

30 СУ, 125 СУ, 131 СУ, 119 СУ, 127 СУ, 35 СЕУ,
СМГ, НФСГ, ПГСС и НПМГ в гр. София.
Поради това, в много държави обучението започва

По проекта също беше осигурена и съвременна
учебна екипировка, която училищата ще могат
да използват споделено, за да направят уроците
ефективни и атрактивни за децата.

от ранна възраст и продължава в училище, покъсно в университета и на работа. У нас, проекти
като този дават възможност такова обучение да
започне да се случва систематично и не само на
теория.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОБРАЗОВАТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ
на добри практики в иновациите ще се проведе в Пловдив

Водещи

учители, образователни експерти и директори
на училища от цялата страна ще се включат на 10 и 11 ноември
в Пловдив в конференцията „Социално и емоционално
образование, технологии и проектно базирано учене - цялостен
училищен подход“. Презентатори и гости на събитието ще бъдат
представители на институции и неправителствени организации
от България, Малта, Гърция, Италия, Австрия и Румъния, както
и представители на компаниите Google и Intel. Организатор на
националната конференция с международно участие е Център за
творческо обучение по проекта SEEVAL и с подкрепата на Община
Пловдив.
“Това е конференция за цялостния училищен подход към
преподаването и ученето. Тя има за задача да открои добрите
практики на училища с визия, насочена към цялостното развитие
на учениците, образователните иновации, личната реализация
и непрекъснатото професионално развитие на педагогическите
кадри” - посочват организаторите.
Важно място в образователната трансформация имат технологиите
и иновативните методи за педагогическа работа, подпомагащи
непрекъснатото професионално развитие и лична реализация
на кадрите. В рамките на конференцията ще бъдат представени
най-добрите практики от България и чужбина в академичното и
социално-емоционалното образование.

Конференцията ще включва
презентации и пленарни сесии.
Ще се проведат и работилници
и панелни дискусии, в които
участниците ще могат да
се докоснат до най-новите
образователни практики от
първо лице с помощта на
експерти в областта. Част от
темите в програмата са: местни
политики; управленски решения
за трансформация на училища;
учене чрез игра с LEGO® Education; „Умения за иновации“ (Skills
for Innovation) за уменията на 21
век; облачни платформи, модел
1:1 (устройство за всеки ученик),
електронно обучение и др.
Подробна програма прочетете
тук:
https://conferencebg.seeval-project.eu/program
„Бъдещето на образованието
принадлежи
на
училища,
в
които
академичните
постижения са равнопоставени
с креативността, емоционалното
благополучие и практическите
умения за живота, а технологиите
подкрепят сътрудничеството и
ученето. Предизвикателствата
на реалния свят трябва да
се пренасят в безопасното
пространство на класната
стая, за да дадат възможност
на младите умове да ги
разрешават. В училищата е
нужно да се създаде чувство
за принадлежност и ученето
да е забавно.” - споделя още
екипът на Център за творческо
обучение.

		
ОБРАЗОВАНИЕ
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ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПЛАТФОРМАТА IZZI
мотивира учениците чрез игри и 3D видеа
Дигиталната образователна платформа iZZI на издателство

Клет България генерира близо 200 хиляди посещения за седем
дни. Богатата колекция от интерактивни електронни ресурси е
ежедневен помощник на учениците и учителите.

Най-голям интерес се забелязва към ресурсите за първи клас по
предметите Български език и Математика, както и към Биология
и здравно образование за 7 клас и Музика за 2 клас. Ресурсите
разнообразяват, стимулират и мотивират учениците именно чрез
интерактивността си, множеството игри и 3D видеа, онагледяващи
изучавани обекти и дестинации.
„Радостни сме, че ученици и учители се възползват от предимствата
на платформата ни iZZI. Нашата мисия е именно учениците да бъдат
заинтригувани и мотивирани да научават все повече нови неща.
Забелязваме, че състезателният характер на игрите определено
им действа мотивиращо. Продължаваме усилено да работим върху
създаването на нови ресурси, с които непрестанно обогатяваме
платформата“ - коментира Владимир Колев, управител на
издателство Клет България.
iZZI съдържа учебно съдържание за обучение от 1 до 8 клас,
включващо редица 3D и анимационни видеа, аудио прочити

и игри за подготовка по
учебната програма на МОН.
Издателството
предлага
безплатен едномесечен тестови
период на платформата с богата
колекция от електронни ресурси
- iZZI, за да могат потребителите
лично да изпробват новите ѝ
функционалности и да открият
предимствата ѝ.
iZZI е подходяща за присъствено
и дистанционно обучение,
както и за самоподготовка,
а обучителният процес се
осъществява по занимателен и
увлекателен начин, отличаващ
се с модерно аудио-визуално
съдържание. Новата структура
на учебното съдържание следва
съвременните образователни
методики и потребностите на
учителите и учениците.
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ
НОВИНИ
4 учебни заведения
получиха Европейската
награда за иновативно
обучение

Нараства интересът към
средно образование в
чужбина

Четири учебни заведения – ОДЗ 12 “Радост”, гр. Бургас,
ОУ “Христо Смирненски”, гр. Хасково, ПГ “Проф. д-р
Асен Златаров”, гр. Видин и ПГ по химични технологии
и биотехнологии “Мария Кюри” от Разград получиха
в Пловдив тазгодишната Европейска награда за
иновативно обучение. Събитието е организирано от
Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), а
гости на форума, на който наградените представиха
добрите си практики, бяха зам.-областният управител
на Пловдив Даниела Николова и началникът на
РУО – Пловдив Антоанета Пакова. “ Такива награди
са прекрасен повод да се покаже значимостта на
учителската професия”, каза в приветствието си г-жа
Николова.

Повишен интерес към средно образование в чужбина
се наблюдава през 2022 г. в сравнение с предходната,
съобщават консултантите от „Интеграл“. Заминалите
в европейски пансионни училища т.г. са с 42 на сто
повече спрямо 2021 г. Променят се и тенденциите при
кандидатстващите. Увеличава се делът на учениците
на възраст 13-14 години (50%) за сметка на 16– и
17-годишните – 40 %. Пътуващите за подготвителни
програми след 8. и 9. клас са 10 на сто. Делът на
учениците на възраст 11 и 12 години за тази година
е 12%.

Изпълнителният директор на ЦРЧР Михаил Балабанов
съобщи, че общо 33-и учебни заведения са били
селектирани, като четири от тях са наградени.

Най-предпочитани държави при избор на средно
образование в чужбина са Великобритания (33 %
ръст), Швейцария (200 % ръст) и Испания. Шест
пансионни училища в Европа привличат най-много
български ученици, в зависимост от техните интереси
и индивидуални предпочитания.

Вижте още: Uchi.bg

Вижте още: Uchi.bg

15 училища споделят
опит на първия
STEAM форум в
София
Над 15 училища от цялата страна ще споделят опита
и успешните си педагогически практики на първия
национален STEAM форум в София. В събитието
„STEAM школо под пара“, което ще се проведе от 29
до 31 октомври, ще се включат 25 преподаватели и
експерти от различни институции и организации
в сферата на образованието. Те ще представят
своите успешни решения за утвърждаване на STEAM
методите в учебния процес и проектно базираното
обучение.

Повече медалисти
от олимпиади
ще получават
стипендии

Повече ученици с медали от международни олимпиади
ще получават стипендии от 2023 г. Това обяви
министърът на образованието и науката проф. Сашо
Пенов по време на националния форум “Училищата
с иновации за бъдещето”, организиран от МОН. Той
обясни, че предстои промяна в наредбата за закрила на
деца с изявени дарби. Тя ще позволи всички ученици,
спечелили златни, сребърни или бронзови отличия от
международни олимпиади, да получават стипендии.
В момента възнаграждение се отпуска на ученик,
класиран индивидуално на първо, второ или трето място.
Програмата на форума включва конференция, на която В същото време класирането при някои международни
ще се обсъждат ключови въпроси за ефективната олимпиади се извършва в медали (златен, сребърен и
организация, финансиране и използване на STEAM бронзов), а не по места (първо, второ и трето). Затова не
пространствата в училищата и прилагането на всички медалисти могат да получат стипендии.
технологиите като начин за разширяване потенциала
на всеки ученик.
На официалната церемония в зала 3 на НДК бяха
наградени 36 иновативни учители от цялата страна.
Специален гост на форума е водещият световен „Мисията на училището е да бъде прозорец към
образователен експерт ...
бъдещето.
Вижте още: Uchi.bg
Вижте още: Uchi.bg
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Стартира 23-ти
сезон на CodeIT
На 22.10. стартира 23-ти сезон на международния
конкурс по програмиране на Мусала Софт – CodeIT. Състезанието се провежда под патронажа
на Президента на Република България Румен
Радев и събира на едно място ИТ таланти от цял
свят.
Първият кръг на CodeIT е от типа Маратон и ще
продължи три седмици. Патрони на кръга са
проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на СУ „Св.
Климент Охридски“; доц. Първан Първанов, Декан
на Факултета по математика и информатика,
СУ „Св. Климент Охридски“ и д-р Антоан Тонев,
директор на СМГ „Паисий Хилендарски“. Почетен
председател на журито е Красимир Манев, първи
президент на Европейската младежка олимпиада
по информатика (eJOI).
Вижте още: Uchi.bg

МОН ще следи
реализацията на
завършилите висшисти
Професионалната реализация на дипломираните
висшисти в България ще се проследява и анализира,
за да се постигне качествена връзка между
образованието и обществените потребности, в
т.ч. и с изискванията на пазара на труда. Това
предвижда споразумение между Министерството на
образованието и науката и Европейската комисия.
Анализът ще се прави в рамките на проекта GRADE,
финансиран по програма „Еразъм+“.
Проектът е изготвен в съответствие с Препоръката на
Съвета на Европейския съюз относно проследяването
на завършилите от 2017 година. С нея държавите
членки се ангажират да събират информация от
висшисти и завършили професионално образование
и обучение, която е сравнима на европейско ниво.
България е одобрена за участие във втората фаза
на проекта EUROGRADUATE, финансиран по Програма
„Еразъм+“.
				
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

НАУКА
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NASA УСПЯ ДА ПРОМЕНИ
ДВИЖЕНИЕТО НА АСТЕРОИД

Историческата мисия ни дава надежда, че в бъдеще бихме
могли да се предпазим от космическите убийци
Автор: Александър Александров
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НАУКА
В дебрите на Слънчевата система летят милиони

астероиди, а над 29 000 са само тези, които са
ни известни и се намират достатъчно близо до
Земята, за да привличат вниманието на учените.
Наричат се Near Earth Objects (близки до Земята
обекти) и някои от тях биха могли да се окажат
заплаха за нас – хората.
Сблъсък на планетата ни с такъв обект може да
има катастрофални последици. Това се е случвало
в миналото и няма причини да смятаме, че няма
да се случи и в бъдеще. Нещо повече – учените
смятат, че сблъсъците с астероиди са имали
важна роля за оформянето на геологичната и
биологичната история на Земята. Сега, когато тя
е толкова гъсто населена, обаче не можем да си
позволим да гледаме на проблема само от научна
гледна точка.

Заплахата
Дори астероид с диаметър от някакви си 20
метра (колкото разстоянието между два входа
в жилищен блок) би могъл да причини огромни
щети на цивилизацията ни и на околната среда.

Но някъде над нас се реят значително по-големи
скали, някои от които са способни потенциално
да доведат до края на света. Темата е широко
експлоатирана в киното и фантастичната
литература, където често някой герой успява да
отклони заплахата и да спаси Земята. Брус Уилис
обаче вече се пенсионира и ако в бъдеще към
нас се насочи опасен астероид, ще трябва да
търсим други решения.

NASA се заема с проблема
Мисията DART (Double Asteroid Redirection Test)
на Американската космическа агенция NASA е
първата по рода си, която се опита да отговори
на въпроса може ли човечеството да промени
посоката на движение на астероид, като го
блъсне със специално създаден за целта сателит.
В рамките на кампанията едноименният апарат
DART се сблъска успешно с астероида Dimorphos
– голямо колкото стадион космическо тяло, което
се рее не чак толкова далече от Земята.
Самият удар е сериозно постижение на
инженерния екип на NASA, като имаме предвид,
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че небесното тяло се е движило с много висока
скорост. Сблъсъкът е осъществен на разстояние
от близо 68 милиона мили от Земята. „Това
беше успешен край на първата част от първия
в света тест за планетарна защита“ - заяви по
този повод администраторът на космическата
агенция Бил Нелсън - „Вярвам, че това ще ни
научи как един ден да защитим собствената си
планета от приближаващ астероид. Показахме,
че планетарната защита е глобално начинание и
е много възможно да спасим Земята.“

Мисията DART
стартира през ноември 2021 г. в опит да проучи
използването на създадени от човека апарати
като средство за защита на планетата срещу
обекти, близки до Земята. Самият космически
кораб DART е с размерите на уличен автомат
за продажба на напитки. По време на неговия
сблъсък с астероида той се е движил с
приблизително 14 000 мили в час.
Колкото до Dimorphos – това е по-малкият от
двойка астероиди, движещи се заедно под
влиянието на собствената си гравитация.
Основната скала от двойката е повече от пет пъти

по-голяма. За сравнение – и двата обекта са помалки например от космическата скала, ударила
Земята преди 66 милиона години, унищожавайки
75 процента от многоклетъчния живот на планета
и в същото време издълбававайки това, което
днес е известно като Мексиканския залив.

Безспорен успех
Екипът на DART тепърва ще проверява всички
данни, генерирани както от удрящия апарат,
така и от камерите, пуснати преди космическият
кораб да извърши окончателния си подход към
целта си, продължил няколко дни. Мисията
обаче вече се смята за успешна, тъй като е
потвърдено, че сблъсъкът е променил орбитата
на Dimorphos около Didymos – другата скала в
гравитационно привлечената двойка. Успехът е
безспорен, но той е само първата малка стъпка
към способността на човечеството да се справи
с още една заплаха по пътя на своето развитие
като космическа цивилизация. На учените им
предстои да извършат и други такива мисии, за
да се уверят, че човечеството е способно да се
предпази от подобни космически убийци. А на
всички нас ни остава да се надяваме, че няма
да ни се налага да прибягваме до такива методи.
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КАК КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
влияят на ураганите
Източник: Climateka.bg

Екстремните

метеорологични явления
са най-опасните проявления на времето. Те
представляват явления, които са сравнително
редки за даден район и време от годината. Счита
се, че предизвиканите от хората изменения
на климата вече оказват въздействие върху
множество метеорологични и климатични
екстремуми във всеки един район на планетата.
Според Световната метеорологична организация
(СМО), през последните 50 години природните
бедствия, свързани с времето, климата и водите,
всеки ден взимат приблизително 115 жертви и
нанасят 202 милиона щатски долара щети. Според
СМО, броят на регистрираните такива бедствия се
е увеличил 5 пъти за този период, което се дължи
на климатичните промени и на подобрените
наблюдения. За щастие, благодарение на
системите за ранно предупреждение и по-добро
управление, броят на смъртните случаи е намалял
3 пъти.

Какво представляват тропическите
циклони?
Сред най-опасните от природните бедствия са
тропическите циклони. Това са системи на ниско
атмосферно налягане, характеризиращи се с бури
и поддържана максимална скорост на вятъра
от над 120 км/ч. Те се формират над топлите
океански води в тропичните и субтропичните
ширини при температура на водата над 26°C.
Тяхна отличителна черта е образуването на добре
изразено “око” – ядро, в което липсват ветрове и
облаци.
В Северния Атлантически океан и Североизточния
Тихи океан тропическите циклони биват
наричани още урагани, а в Северозападния Тихи
океан – тайфуни. Когато скоростта им е под 120
км/ч, говорим за тропическа буря, а под 62 км/ч –
за тропическа депресия.

НАУКА
		

Интензитетът на тропическите циклони се описва
със скалата на Сафир-Симпсън. При категория 1,
скоростта на ветровете в един циклон достигат
между 120 и 153 км/ч, а при категория 5, тя
надминава 252 км/ч. През последните години
възникна дискусия за нуждата от шеста степен
на скалата поради наблюдавани някои особено
мощни бури, които не се вписват напълно в
категория 5. Такъв например е ураганът „Патриша“,
който се образува през октомври 2015 г. в близост
до тихоокеанските брегове на Мексико. По
време на пика си ветровете му достигат до 345
км/ч, което го прави тропическия циклон с найголямата регистрирана скорост в историята.
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които общо са взели близо 800 000 жертви и са
нанесли щети на стойност 1,4 трилиона долара.
Увеличава ли се броят на тропическите циклони?
Отговорът на този въпрос е труден поради факта,
че историческите данни за тропическите циклони
отпреди началото на ерата на спътниците от края
на 1970-те години на ХХ век са непълни и неточни.
А естествените вариации, които се проявяват
например чрез циркулациите на Мадън-Джулиян,
Ел Ниньо и др., имат съществено влияние и
правят определянето на ролята на климатичните
изменения и човешкия фактор върху циклоните
сравнително трудна задача.

По данни от научни изследвания, чиито резултати
са обобщени в последните доклади на IPCC,
средният брой на тропическите циклони през
последните десетилетия не се е увеличил, но е
нараснал техният интензитет, като се наблюдава
увеличение на дела на тропическите циклони от
трета и по-висока категория. Това означава, че
една такава система е с по-силни ветрове и с
по-голямо количество валеж, което води до поПрез последния половин век близо 2000 случаи на голяма опасност за хората, живеещи в уязвими
бедствия са причинени от тропически циклони, райони. А в района на Северозападния Тихи
Тропически циклони се наблюдават най-често
в районите на Северния Атлантически океан,
Източния и Западния Тихи океан, Северния и
Югозападния Индийски океан и в района на
Австралия. Имената на циклоните се определят
от Световната метеорологична организация, като
списъците с имена се използват повторно на
всеки 6 години.

		
НАУКА
океан циклоните достигат своя пиков интензитет
все по-на север.
Друг тревожен факт е, че нараства броят на
тропическите циклони, които за по-малко от
24 часа увеличават максималната поддържана
скорост на вятъра с повече от 55 км/ч – т. нар.
рязка интензификация. Такъв е и гореспоменатият
ураган „Патриша“.
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Какви са механизмите, по които се
образуват тропическите циклони и как
климатичните промени им влияят?
Най-важното условие за образуването на
тропически циклон е наличието на достатъчно
енергия в повърхностните води – топлинното
съдържание на океана (на англ. ocean heat
content) подхранва една тропическа буря.
Вторият най-важен фактор е високата влажност
на въздуха, която се постига вследствие на
изпарение при температура на водата над 26
°C. По време на този процес влажният въздух
се издига, охлажда се, при което се образува
купесто-дъждовна облачност.

Същевременно в глобален мащаб е регистрирано
забавяне на скоростта на придвижване на
циклоните или тяхната транслационна скорост
(различна от скоростта на ветровете им), за
периода 1949 – 2016 г., според проведено
проучване. За района на САЩ, където данните
за траекториите на ураганите се оценяват като Също така е нужно ветровете около самия бъдещ
благонадеждни, за периода 1900 – 2017 г. тяхната тропически циклон да са сравнително слаби – да
насочват циклона, но по такъв начин, за да не го
средна транслационна скорост е намаляла със
„разрушат“. При издигането на въздуха, поради
17%.
въртенето на Земята (което поражда ефекта на
Кориолис), въздухът се завърта и формиралите
С продължаващото затопляне на земната
се бури биват обединени в една система – по
атмосфера, изброените промени се очаква да този начин се образува една по-голяма буря,
продължат. Делът на тропическите циклони която се върти все по-бързо до образуването на
от категория 4 и 5 и на пиковите стойности на характерната за циклона спираловидна форма.
скоростта на ветровете на най-интензивните Тропически циклони не могат да се образуват в
циклони ще нарасне в глобален мащаб. В същото райони, намиращи се на по-малко от 500 км. от
време се очакват по-интензивни екстремни екватора.
валежи, причинени от тропически и нетропически
циклони.
Цялата статия е достъпна тук.
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МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЖИВОТ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА“

събра световни учени и нобелови лауреати

Още

от зората на човешката
цивилизация въпросът за дефинирането на
живота и обяснението на неговото възникване
е предизвиквал огромен интерес. Може да се
твърди, че заедно с появата на съзнанието,
разбирането как е възникнал животът е един от
водещите научни въпроси на нашето време.

Европейската южна обсерватория, Института
“Макс Планк”, изследователи на Марс и др.
Сред големите имена в световните научни
среди са нобеловият лауреат проф. Дидие Кело,
от Университета Кеймбридж (който откриват
първата екзопланета, т.е. планета извън
Слънчевата система, която се върти около звезда,
подобна на Слънцето) и

Международната конференцията „Живот
във Вселената“

проф. Димитър Съсълов от Харвард,

в София цели да се улесни ползотворното
взаимодействие между изтъкнати учени от
различните научни области, като се създадат
благотворни условия за развитие на найсъществения изследователски въпрос на
нашето време. В срещата ще се включат учени
от университети в Европа и САЩ (сред които
Кеймбридж и Харвард), Канада, Израел, Чили,
както и представители от българска страна (СУ
„Климент Охридски“ и БАН), експерти от NASA,

един от лидерите на мисията „Кеплер“ на
НАСА, която наблюдава над 100 000 звезди в
четиригодишно търсене на екзопланети подобни
на Земята. През 2003 г. Съсълов открива найотдалечената планета в нашата галактика чрез
метода на пасажното търсене. Благодарение на
този нов метод за засичане на далечни небесни
тела астрономите са на прага на нова ера на
изучаване и открития. Съселов установява и
наличието на множество планети, близки по
същност на планетата Земя.
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ще покажат своите проекти и ще имат
възможността да ги обсъдят със своите колеги от
астроном в Европейската южна обсерватория цял свят.
и откривател в сферата на еволюцията на
галактиките и черните дупки и проф. Кейт
Според проф. Хърбърт Левин,
Адамала, от университета в Минесота,
изследовател в сферата на създаването на
преподавател по физика и биоинженерство в
синтетични клетки, чиито принос в генетиката
и синтетичната биология могат да отговорят College of Engineering, Northeastern Universiна въпроса: „Можем ли да създадем изкуствен ty, Бостън: „През последните десетилетия бяха
отбелязаха големи постижения в областта на
живот?“.
астрономията, като например откриването
„Ние сме пред прага на големи и важни на изобилие от екзопланети, в химията –
научни открития в нова област определена от разработването на синтетични мрежи с
пресечните точки между биология, астрономия припокриване с геохимични процеси. В биологията
и химия. Тази конференция за първи път събира се постигна детайлно разбиране на процесите,
изтъкнати експерти, млади учени от целия свят и
които са в основата на живите системи, установи
младото поколение изследователи от България,
се съществуването на различни екстремофили,
с амбицията да очертаят насоките на тази нова
напреднаха изследванията на геохимията
научна област.“ , каза проф. Димитър Съсълов.
Освен водещите международни експерти, в и вкаменелостите на ранната Земя. Тези
събитието ще се включат и млади учени от постижения, заедно, предлагат възможности за
различни области, сред които и млади български постигане на съществени пробиви в разбирането
изследователи. Ще има организирана и постерна за възникването и разпространението на живата
сесия, на която студенти и млади изследователи материя.“
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КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ
ще стимулира диалога между науката и изкуството
Източник: Kafene.bg

По повод 380-годишнината от смъртта на

Галилео Галилей на 26 и 27 ноември 2022 г. ще се
организира конференция под надслов “E pur si
mouve”. Конференцията е интердисциплинарна
и има за цел да стимулира както диалога между
различните области на науката и изкуството,
така и диалога между поколенията. В нея могат
да участват учени, хора на изкуството, студенти
и ученици. Ето какво сподели инициаторът и
основен организатор на събитието Лъчезар
Томов:

ВЪПРОС: Познат ли е Галилей у нас отвъд
прословутата си фраза?
ОТГОВОР: Не само, че е непознат, но и го бъркат
с Джордано Бруно, който е бил изгорен, докато
Галилей е пратен в изгнание (домашен арест).
Масово се смята, че спорът му с папата е дали
Земята е кръгла или не, нещо, което е известно
още на Аристотел, който привежда и аргументи
за формата и големината ѝ – тя не само е кръгла,

но и твърде малка в сравнение с видимата
Вселена. Неизвестно е, че Галилей е завършен
поет, художник и музикант, че неговият диалог
за двете световни системи се изучава като
класическа литература в Италия, че има роля
за развитието на италианския език с това, че
избира да пише научни трудове на него, вместо
на латински. Малко негови изобретения освен
рефракторния телескоп са известни (работещ
с лещи и с пречупване на светлината, както
работи лупата). Това е изобретение, което той
преоткрива, но, чрез систематични изследвания,
не по случайност, за разлика от предишните
откриватели. Не е известно, че той е автор на
първите зъбчати механизми за часовника с махало
и за пианото, което става възможно благодарение
на него. Галилей е една голяма енигма у нас,
защото той олицетворява съвременния подход
към природните науки, които са много слабо
изучавани. България е страната в Европа (не ЕС)
с най-малко часове по природни науки в училище
и все още пазим пътищата от катастрофи като ги
посипваме със захар.
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ВЪПРОС: Защо именно днес е много експерименти – най-важните експерименти дори
важно да вярваме повече в науката и да във физиката, но после ги е проверил – защото се
е съмнявал във всичко.
изграждаме уважение към нея у хората?
ОТГОВОР: Важно е да вярваме в метода на критично
съмнение и търсене на доказателства, дори те
да опровергават нашите собствени твърдения.
Науката не е религия, в нея не може да се вярва
– тя се базира на непрекъснато съмнение и
рационалната проверка на неговите основания
чрез наблюдения, логика и експерименти.

ВЪПРОС: Как би живял Галилей в епохата
на дезинформация?

ОТГОВОР: Би се борил срещу нея с острото си перо
и ненадминатия си талант да обижда и да си
създава тайни врагове. Той не би могъл да понесе
ежедневния мрак на разума от палеолитната
епоха, които кемтрейлс, плоската земя, магията
Галилей оспорва авторитетите още от млад, когато и суеверията носят.
пише поема, насочена срещу помпозността в
Пизанския университет и задължителното носене ВЪПРОС: Кой е поканен на Конференцията?
на академични тоги навсякъде. Той предлага
учените да ходят голи, за да бъдат преценявани ОТГОВОР: Конференцията ще бъде два дни, 26
не по дрехите си, а по достиженията си.
и 27 ноември. На нея можете да дойдете като
зрител след регистрация, или да участвате с
Тази забележителна поема, повлияна от Данте и доклад, експеримент, инсталация, рисунка, или
на нивото на неговото творчество е причината, друга артистична форма на изява, както е правил
той да напусне университета в Пиза и да отиде Галилей през своя дълъг и плодотворен живот.
в Падуа. Борбата му против безкритичното
приемане на авторитетите продължава през В конференцията са потвърдили участие както
целия му живот и накрая води до изгнанието ученици, така и академици. Всеки, който има
му, наредено от папа Урбан VIII, най-добрият му какво да каже, може да изпрати резюме и тема
приятели преди време, който дори му посвещава
на info@galileiconf.org, а ако иска да гледа и да
поема на латински език, когато все още е
слуша, може да се регистрира тук – https://galilкардинал Матео Барберини.
eiconf.org/registratsia/.
Галилей
настоява
на
експериментални
доказателства за всяко твърдение, отнасящо се
до реалността, защото физиката не е абстрактна
като математиката и не може да се опре на
аксиоми и доказателства.
Аксиомите на физиката не са ни известни, нито
знаем истинските ѝ закони, само можем да
отгатваме част от тях, изучавайки феномените
– както е постъпил Галилей, когато открил, че
тела с еднаква форма и различна тежест падат
за едно и също време и, че пътят, изминат от тях
е пропорционално на времето, повдигнато на
втора степен – за два пъти по-дълго време те
изминават четворен път, за три пъти по-дълго
време – деветорен. Той е измислил първо умствени

Доведете и децата си, защото експериментите на
Галилей не са сложни, но и не са интуитивни –
идеалният начин да вдъхновим бъдещите учени
и хора на изкуството.

ВЪПРОС: Пожеланието Ви към нашите
читатели?
ОТГОВОР: Да не спират да се съмняват и да
бъдат критични към всяка информация, особено
онази, която са прегърнали като свое кредо
и смятат за най-неподатлива на промяна.
Твърдите схващания са ограничението на всяка
философия, но и смъртта на науката и разумното
мислене.
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MЛАДИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ЩЕ СЕ СРЕЩНАТ
с нобелови лауреати по медицина

Млади

учени от България ще имат
възможност да участват в 72-та среща с Нобелови
лауреати по физиология и медицина в Линдау
(Германия). В международното събитие, което
ще се проведе в периода 25-30 юни 2023 г., ще
участват около 40 носители на най-престижното
отличие за наука и над 600 талантливи млади
учени от цял свят. От българска страна в срещата
ще участват до трима младежи с интерес към
научни изследвания в посочените области, които
са студенти или се обучават за образователни
степени магистри или докторанти.

дисциплини. Всяка година около 40 нобелови
лауреати се събират в Линдау, за да се срещнат
със следващото поколение водещи учени - 600
студенти, докторанти и млади изследователи от
цял свят. Досега в срещите са взели участие над
35 000 изследователи.
Темата на срещите в Линдау се редува между
трите научни дисциплини - физика, химия или
физиология/медицина. На всеки пет години се
провежда интердисциплинарна среща, докато
Линдауската среща по икономически науки се
провежда на всеки три години. Разнообразните
формати на научната програма – лекции,
дискусии и други – са създадени на принципа на
диалога и за активиране на обмена на знания,
идеи и опит между Нобелови лауреати и млади
учени.

София Тех Парк и Фондация за иновации и
технологичен трансфер - ФИТТ, в която научнотехнологичният парк е водещ партньор, бяха
избрани да номинират трима млади учени за
среща с нобелови лауреати в Линдау от Съвета
за организиране на срещите със световно
признатите учени. Разходите за участие в Всеки участник може да се включи в срещите
срещите се поемат от Фондация за иновации и само веднъж, но остава постоянен член на
технологичен трансфер – ФИТТ.
мрежата на възпитаниците на Линдау и посланик
на научния диалог. Председател на Съвета по
Срещите с Нобеловите лауреати в Линдау се организирането на Срещите в Линдау е графиня
провеждат от 1951 г. и са се превърнали в уникален Бетина Бернадот, дъщеря на основателя на
международен научен форум. Те предоставят срещите граф Ленарт Бернадот, който е внук на
възможност за обмен на знания и опит между крал Густав V, първият крал на Швеция, който
различни поколения, култури и в различни връчва Нобелови награди.
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INSAIT КОНФЕРЕНЦИЯТА СЪБРА ЕЛИТА
в областта на изкуствения интелект у нас
Системи за защита на безжични
комуникации и автомобили от
последно поколение от Проф.
Срджан Цапкун от ETH Zurich;
Математическите модели, които
гарантират създаването на
надеждни и сигурни системи
за изкуствен интелект от проф.
Мартин Вечев;

Конференцията

на INSAIT под мотото Emerging Trends
in AI and Computing Research се проведе на 30 септември и 1
октомври 2022 г. в „София Тех Парк“, като участие в нея взеха 16
световноизвестни изследователи. Сред тях бяха представители
от Google, Waymo, AWS, MIT, ЕTH Zurich, EPFL, Max-Planck, и Yale,
които представиха последните достижения в информатиката и
изкуствения интелект в рамките на два дни в столицата.
Още с първото си провеждане, събитието се превърна в прецедент
не само за България, но и за региона, срещайки над 1000 гости
с плеяда от световни технологични лидери, които са и ментори
в докторантската програма на INSAIT. Въпреки неколкократното
увеличаване на броя на местата, капацитетът на залата не позволи
на няколкостотин желаещи да присъстват.
Началото даде Проф. Мартин Вечев, архитект на INSAIT, който
представи стратегията на института за създаване на технологична
екосистема, базирана на изследвания от световно ниво. Събитието
очерта темите, върху които ще работи INSAIТ, а лекторите
представиха последните си разработки и иновации, които са част
от технологичното бъдеще на човечеството като:
Обработката на естествен език от Д-р Тутанова от Google Research
и Проф. Драгомир Радев от Yale;

Хардуерните
архитектури
на бъдещето и следващото
поколение компютърни системи
от Проф. Онур Мутлу от ETH Zurich и Carnegie Mellon и редица
други.
Над 250 ученика от СМГ,
ПЧМГ и други училища
от цялата страна, имаха
възможността да се докоснат
до световноизвестните учени и
да надградят своите интереси,
като
черпят
информация
от хората, които определят
бъдещите технологии.

Конференцията
бе
приветствана
с
огромно
въодушевление от българската
технологична
екосистема,
включваща инженери от водещи
IT компании, предприемачи,
инвеститори. Сред почетните
бяха
министър
Автономни превозни средства, които предвиждат поведението на гости
заобикалящия свят, представени от Д-р Драгомир Ангелов, научен Александър Пулев, служебен
директор на Waymo (автономната кола на Google);
министър на иновациите и
растежа, представители на
Триизмерно моделиране на човешкото тяло и създаване на президентската администрация
цифрови двойници от Проф. Отмар Хилигес от ETH Zurich;
и др.
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ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ РАНИЦИ“
показа двете лица на технологиите в образованието
“Двете лица на технологиите в
образованието: Стрес и Прогрес” беше
темата на годишната конференция на
сдружение “Образование без раници”, която
се проведе на 07.10.2022 г. в София. Учители,
директори и представители на РУО, МОН
и неправителствения сектор участваха в
панелни дискусии и работилници на теми,
свързани с умното, ефективно и балансирано
използване на технологиите, но и рисковете и
грижата за психичното здраве на работещите в
образователния сектор и на учениците.

тревогите на учителите от брутния вътрешен
продукт, колко струва да преживееш стреса от
отговорността за образованието в България и
има ли министър, склонен да изтърпи стреса
на всички учители, ученици и родители на
гърба си. Господинов коментира и парадоксите
на учителската професия, като възпитаването
на социално-емоционални умения в училища
насред едно не особено възпитано общество или
любовта, с която един учител отива на работа
там, където все ще се намери кой да го намрази.

Конференцията беше открита с реч на
Иван Господинов,

Първата панелна дискусия “Различните
лица на технологиите в образованието”

председател на “Образование без раници”,
образователен експерт и учител по философия и
гражданско образование. Сред неговите акценти
и провокативни теми бяха: Ученето от сърце,
ученето с ума и ученето от хората в живота ни и
как технологиите им влияят; колко лева струват

беше насочена към глобалните тенденции в
дигитализацията, европейските политики в
сферата и добрите практики в българските
училища. Във втория панел “Ментално здраве и
социално-емоционално благосъстояние срещу
техно-стрес и бърнаут” темата беше социо-
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емоционалната подкрепа за учителите от
гледната точка на директора, старшия учител,
педагогическия съветник и експертизата на
гражданския сектор, подкрепящ учителите.
След панелните дискусии участниците се
включиха в работилници относно социалните и
емоционалните причини учениците да не желаят
да учат, вътрешната мотивация при учителската
професия, натрупването на негативни емоции
в учебната среда и стратегии за справяне със
стреса.

Димитров коментира още защо Съветът на ЕС
има препоръки относно смесеното обучение
за начално и средно образование, нуждата от
персонализирано учене на учащите, съобразено
с възрастта, капацитета и специалните им
учебни потребности, но и нуждата да се обръща
внимание на психическото благосъстояние на
учителите и учениците; той фокусира вниманието
и върху очаквани насоки на ЕК специално за
учителите относно работата с изкуствен интелект
и данни.

В първия панел

Във втория панел

Георги Димитров, началник отдел “Дигитално
образование” в Генерална дирекция “Образование,
младеж, спорт и култура” на Европейската
комисия (ЕК), разказа за “стратегическия диалог”
между всички държави членки “за обща диагноза
на състоянието на дигиталното образование
и умения в Европейския Съюз” и факторите,
осигуряващи успешното цифрово образование.

Асен Александров, директор на 51. СУ “Елисавета
Багряна” в София, говори за причините за
прегаряне при учителите и сподели, че усмивката
на директора, проявяването на разбиране и
поемането на отговорност, куража да защитаваш
своите колеги и в трудни ситуации са важни мерки
срещу прегарянето при учителите. Той определи
някои от факторите за стреса при учителите, като
непредвидимостта в работната среда, честото
излизане от зоната на комфорт, усещането за
безполезност и усещането за непризнаване на
усилията. Александров даде примери от опита
си и сподели, че учителите са загубили много от
свободата сами да избират методите и начините
си на преподаване, заради обществен натиск.

Димитров сподели, че Комисията планира
да адаптира някои от текущите си големи
програми (като Еразъм+, например) за нуждите
и на дигитализацията в училищата. Акцент в
разбирането за умна дигитализация на ЕК е
подобряването не само на инфраструктурата
и дигиталните умения на учителите, а също
така разпространението на добри примери за
качествена дигитална педагогика.

“Представяте ли си да ви гледат всеки ден, всяка
минута на работното място? Това е невероятен
стрес”, каза той във връзка с дистанционното
обучение. Г-н Александров се застъпи за идеята,
че в критериите за оценка на качеството на
директорите трябва да се заложи и способността
да се създава благоприятен психоклимат в
училище. Според него директорът трябва да
отнема от стреса, който учителите натрупват в
работата си с родители и институции.
Повече информация за конференцията можете
да откриете тук.

		

25

26

		
ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ
Ratio - oт дебрите на
човешкия мозък до
невероятния свят на
насекомите
Есенното издание на форума Ratio предлага цял
ден, изпълнен с наука и изкуство, на 19 ноември.
Програмата на събитието традиционно включва
четири теми, които ще бъдат представени от
международни лектори. Но тази година освен научни
факти, разказани на човешки език, организаторите са
подготвили и поглед към пресечната точка на науката
и изкуството – в изложбената част от събитието.
Гостите на събитието ще се впуснат в приключение
за ума, което ще ги преведе от дебрите на човешкия
мозък до невероятния свят на насекомите, с
множество любопитни спирки по пътя. Мухите –
този недолюбван и подценяван животински вид –
всъщност се оказват екзотични, невероятни и важни
са те всъщност. Свикнали сме да гледаме на мухите
основно като преносител на заболявания, но те имат
голямо значение като ...
Вижте още: PixelMedia.bg

Meta предствави
шлема Quest Pro
VR с цена от 1500
долара
На конференцията Connect Meta обяви най-новия
водещ шлем Quest Pro VR с цена от 1500 долара.
Устройството ще започне да се доставя на 25 октомври.
Това е най-скъпият VR шлем на компанията, която
оправдава цената с използваните в него технологии.
Според Meta това е продукт, готов за бизнеса.
Meta Quest Pro се захранват от усъвършенстван
мобилен чип Anapdragon, който е разработен от
Qualcomm и има за цел да предложи по-висока
производителност и по-модерна графика. Шлемът
идва с подобрени сензорни контролери за по-добро
проследяване на ръцете и нови лещи за по-пълно
изживяване при четене.
Има и някои функции за смесена реалност, смесващи
реалния с виртуалния свят, за което главният
изпълнителен директор на компанията Марк
Зукърбърг твърди...
Вижте още: Pixelmedia.bg

Tesla представи
прототип на
хуманоидния си робот
Optimus (Видео)
Главният изпълнителен директор на “Tesla” Елон
Мъск показа прототип на своя хуманоиден робот
“Оптимус”, който според него може да “трансформира
цивилизацията”. По думите му един ден тази машина
ще стане част от ежедневието на милиони хора, като
изгради “бъдеще на изобилие”, в което бедността ще
е изчезнала.
На Tesla AI Day 2022, което се проведе в завода
на компанията в Пало Алто, Калифорния, няколко
инженери изнесоха високотехнологични презентации
за това как роботът възприема околната среда.
Прототипът на Optimus се движи много по-тромаво,
отколкото например по-известните хуманоидни
роботи на компанията Boston Dynamics, които могат
да тичат, танцуват и скачат.
Вижте още: PixelMedia.bg

Дроновете Zipline ще
доставят лекарства
на общности в Юта
Компанията за дронове Zipline се обедини с доставчик
на здравни услуги, обслужващ региона Intermountain в САЩ, за да доставя лекарства на клиенти,
използвайки своите летящи апарати. Компанията
започна да извършва доставки с дронове до избрани
пациенти на Intermountain Healthcare в района на
Солт Лейк Вали.
Засега ще се извършват само доставки за
местни общности в рамките на няколко мили от
разпределителния център на компанията. Zipline
обаче възнамерява да добави още центрове през
следващите пет години, така че в крайна сметка да
може да се разшири извън долината на Солт Лейк и
да доставя лекарства в цяла Юта.
Zipline отдавна внедрява дронове за доставка в
Африка и едва след пандемията започна да извършва
такива услуги ...
Вижте още: Pixelmedia.bg
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НОВИНИ
Показаха първото
електрическо
Maserati

Смарт очила в помощ
на хората с увреден
слух

През последните години сме свидетели на все
повече иновации в сферата на технологиите, с
които се улеснява ежедневието на хора с различни
увреждания. Една от насоките, при които виждаме
реален напредък е по отношение на носимите
устройства насочени към хората с увреден слух.
Най-интересната промяна в дизайна се забелязва По-конкретно става дума за очила, които превръщат
веднага – купето на GranTurismo е едно от гласа в субтитри. В случая става дума за софтуерната
най-ниските сред електромобилите на пазара. разработка XRAI Glass, която е насочена за очилата
Дизайнерите запазват ниската линия, като са с добавена реалност на Nreal. Чрез софтуерното
удължили разстоянието между предните колела и решение потребителите могат да свържат очилата
вратите за да се постигнат традиционните пропорции директно със смартфона си с Android и да
получават субтитри на гласовите разговори, които се
на Grand Tourer и подобрена пъргавина.
осъществяват в близост.
Останалите новости включват: освежаване на
формите и светлините в предната и задната част, Към момента софтуерът е предназначен само за смарт
очилата Nreal Air, които да пресъздават добавената
дръжките на вратите също са променени за ....
реалност чрез субтитри.
Вижте още: Tech.OFFNews.bg
Вижте още: PixelMedia.bg 			
Maserati най-накрая представи електрическия си
автомобил GranTurismo. Моделът се предлага с
3.0-литров бензинов V6 двигател с мощност от 489
конски сили или 550 конски сили и въртящ момент от
600 или 650 нютон метра.

Българи разработват
AI термална
технология, която
може да спаси
милиони животи
Преди повече от две години млади български
специалисти с опит в разработката на изкуствен
интелект (AI) обединяват усилия за откриването на
ново решение в областта на медицината, което да
помага на всички нас като следи здравословното
ни състояние и алармира в случай на проблем. Така
се стига до създаването на миниатюрната мобилна
термовизионна камера на българската компания
„Келвин Хелт“ (Kelvin Health).
Устройството може да улавя термодинамиката на
тялото, като генерира серия от топлинни изображения
(термограми). След това те се анализират с помощта
на алгоритми за разпознаване на изображения с
AI и по този начин оказват безценна помощ при
вземането на клинични решения, диагностиката на
редица заболявания, както и тяхното проследяване
по време на лечението.
		

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

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.
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.
“Влязохме в нова ера, в която потенциално сме
способни да се защитим от опасен” сблъсък с
астероид, обяви директорката на отдела на НАСА ...
Вижте още: Pixelmedia.bg
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ИВО ЦЕНОВ И ТЕНКО НИКОЛОВ СА
БУДИТЕЛИ НА ГОДИНАТА
Иво

Ценов, основател, и Тенко Николов, изпълнителен
директор, на водещата българска IT компания SiteGround са сред
десетте българи, определени за “Будители на 2022” - обществената
кампания на БНР, която излъчва десет личности, вдъхновили
околните, създали промяна и творили добро през годината.
Екип от журналисти на БНР номинира най-изявените личности и
проекти през изминалата година, а слушателите на общественото
радио изпращаха в продължение на три седмици номинациите
за своите будители. Сред всички номинирани, повече от 200
кандидатури – жури в състав проф. Огнян Герджиков, д-р Румен
Манов, Светослав Иванов, Даниел Ненчев, Елеонора Гаджева,
Добрина Чешмеджиева и Ива Дойчинова определи десетте имена,
белязали 2022 година със своята будителска дейност.

300 000 лева. Компанията
ще дари в рамките на пет
години 12 милиона лева на
първия български Институт за
компютърни науки, изкуствен
интелект и технологии (INSAIT).

Сумата ще покрие разходите за
възнаграждение на учените от
световен ранг, които институтът
ще привлече да преподават в
страната ни, за период от пет
години. SiteGround е сред найголемите инвеститори, наред
с българското правителство и
“SiteGround от години подкрепя различни образователни и технологичните гиганти като
социални инициативи, затова естествено дойде решението да Google и Amazon.
основем своя фондация, която ще се казва “За пример” и ще работи
в областта на здравеопазване, образование и спорт”, коментират SiteGround е предоставил
дарения и на различни
Тенко Николов и Иво Ценов.
неправителствени организации,
До момента SiteGround е сред най-големите инвеститори в които подкрепят кариерно
българското образование. През 2021 г. компанията подкрепя ориентиране за млади хора,
фондация “Заедно в час” с 20 000 лева, а от 2022 ангажиментът както и предприемачески
е на стойност 100 000 лева за период от три години или общо проекти и менторство.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
		

29

СВЕТОСЛАВ МАНОИЛОВ, JA BULGARIA: Предприемачеството
показва на младежите, че могат да се справят с проблемите
Въпросите зададе: Мария Иванова

И

тази учебна година програмата
„Учебна компамния“ предизвиква ученици от
цялата страна да развият предприемаческите
си умения. Повече за нея разказва Светослав
Маноилов - мениджър бизнес развитие и
регионални политики в JA Bulgaria.

ученици на възраст 15-19 г. се научават как да
материализират своята идея за бизнес в реално
предприятие (ООД), което управляват в рамките
на една учебна година. През учебната година
те реализират избрания от тях продукт/услуга и
трябва да го предложат на крайния клиент, като
осъществят продажби.

Разкажете ни повече за програмата
Едно от най-големите преимущества на
"Учебна компания".
ОТГОВОР: Програмата „Учебна компания“ е найстарата и утвърдена програма на Джуниър
Ачийвмънт, призната от Европейската комисия
за “Най-добра практика в обучението по
предприемачество”, която миналата година
привлече над 300,000 участника от цяла Европа.
В рамките на програма „Учебна компания“

програмата е, че младежите могат да се
консултират с техен преподавател, ментор и
участници в учебни компании от предишни
години. Участниците в програмата имат
възможност да демонстрират наученото като
участват в регионални състезания във формат на
търговски изложения, където учебните компании
се представят на щанд и биват оценени от жури.

		
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Най-добрите продължават на национален финал,
а победителят има възможност да участва в
европейско състезание с най-добрите учебни
компании от мрежата на Джуниър Ачийвмънт
Европа.

ВЪПРОС: Върху какви теми се фокусира тя
тази година и защо точно тях избрахте?
ОТГОВОР: През новата учебна година програма
„Учебна компания“ 2022-2023 ще предизвика
ученици от цялата страна да развият
предприемачески умения и да предложат
решения в три основни направления: STEAM,
Зелено предприемачество и кръгова икономика
и Високотехнологични решения за градове и
общности. Спряхме се на тези направления за да
насочим компаниите към нуждите на обществото
и пазара на труда свързани с комерсиализацията
на науката, градската мобилност и „умните
градове“, опазването на природата и кръгова
икономика. Основната цел на програмата е
да научи младежите да предлагат бизнес
решения на заобикалящите ги проблеми и
предизвикателства.

30
ОТГОВОР: Регистрацията на учебните компании
стартира преди две седмици и продължава да
1-ви декември, очакваме между 1 500 - 2 000
ученици да се включат в програмата. Тази година
учебните компании са се насочили към бизнеси
свързани с едно от трите направления STEAM,
Зелено предприемачество и кръгова икономика
и Високотехнологични решения за градове и
общности като до момента има идеи за мобилни
приложения за подобрение на градската
мобилност, „умни кошчета“, биоземеделие,
бизнеси свързани с рециклиране на отпадъци и
удължаване на живота на продукти.

ВЪПРОС: Колко ментори участват в
програмата тази година и от кои сфери са
те?

ОТГОВОР: В процеса на развитие на идеите
на младежите ключова роля имат менторидоброволци от различни компании и стартъпи.
Менторската програма на JA Bulgaria стартира
през 2010 г. и цели да привлече повече практици
в класните стаи, за да направи образователния
процес по-ефективен и интересен. Това става
чрез споделяне на опит от света на бизнеса
ВЪПРОС: Колко ученици кандидатстваха за и превръщане на теоретичните знания в
програмта тази година, на каква възраст и практика. Менторите, които се включват в тази
програма, са отворени за промени и в същото
върху какви бизнес идеи ще работят?
време могат да се забавляват докато работят
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с млади хора, имат желанието и възможността
да споделят своя личен и професионален
опит с младежи на възраст 14-18 години. В
програмата се включват два типа ментори –
краткосрочни, които участват спорадично в
отделни състезания като иновационни лагери и
дългосрочни, които работят с учебни компании
през цялата учебна година. Тази учебна година
очакваме да се включат над 100 ментори като те
имат различен професионален опит – някои са
високотехнологични компании, други работят
в сферата на кръговата икономика, трети имат
свои малки бизнеси, но това, което ги обединява
е предприемчивото мислене и желанието да
споделят опит с младежите.

4 регионални състезания, а в края на май –
национален финал „Изгряващи звезди“. Найдобрата учебна компания на България ще
участва на европейско състезание в Истанбул
през юли.

ВЪПРОС: Какви качества трябва да
притежават учениците за да впечатлят
журито и да станат победители?
ОТГОВОР: Учениците трябва да бъдат смели, да
демонстрират, че вярват в това, което правят и
да покажат предприемаческо мислене.

ВЪПРОС: От какви теми се вълнуват
ВЪПРОС: Какви активности предстоят в младите хора днес?
рамките на "Учебна компания"?

ОТГОВОР: Днес младите хора са отворени към света
и се вълнуват от глобални теми като опазване
на планетата, превръщането на местата, в които
живеят в уютни, красиви и лесни за придвижване
човешки обиталища, високи технологии, „зелени“
технологии, електромобилност, алтернативни
начини на транспорт, рециклиране на отпадъци
и био земеделие.

ОТГОВОР: Всяка година Джуниър Ачийвмънт
България провежда серия от иновационни
лагери, които имат за цел да помогнат работата
на учебните компании. Вече проведохме два –
за генериране на идеи във Варна и София като
общо се включиха представители на 40 учебни
компании от 20 населени места. Предстои
уебинар за генериране на идеи на 3-ти ноември,
през февруари 2023 г. организираме финансов
лагер, през март предстои уебинар посветен ВЪПРОС: Защо е важно
на маркетинг, в края на март ще проведем предприемачество в училище?

да

има

ОТГОВОР: Предприемачеството учи младежите
на предприемчивост, активно отношение към
света, цели да насърчи силните им качества
и да придаде практичност на познанието им.
Предприемачеството показва на младежите, че те
могат да се справят с проблемите като предлагат
бизнес решение, учи ги да разчитат на себе си.

ВЪПРОС: Какво ще посъветвате младежите,
които мечтаят да бъдат предприемачи?
ОТГОВОР: Най-важният съвет за всеки
предприемач е да не престава да мечтае, да не
се страхува от предизвикателствата, да е готов
да навлезе в непозната територия.
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МАРИЯ ЧЕРЕШЕВА, АЕЖ:
Проектът sCООL Media позволява на ученици да
работят с опитни журналисти
У

нас за първи път ученици имат
възможност да се обучават на тема медии - при
това в разговори с известни журналисти. Това
е възможно в рамките на проекта sCOOL Media,
организиран от Асоциацията на европейските
журналисти (АЕЖ-България). Срещнахме се
с Мария Черешева от организацията, за да
научим повече за интересната образователна
инициатива.

обучения, беседи с известни журналисти, ние
им предлагаме уникалната възможност да
работят рамо до рамо с опитни журналисти при
създаването на материали във всякакви формати.
Може да се каже, че ги “тормозим” със съвсем
реални редакторски изисквания, така че да бъдат
максимално подготвени за предизвикателствата
на професията.

ВЪПРОС: Кои теми вълнуват най-силно
ВЪПРОС: Бихте ли разказали повече за младите журналисти днес?
проекта sCOOL Media?

ОТГОВОР: АЕЖ-България даде старт на
платформата sCOOL Media през 2019 г. като част
от проекта “Медийна грамотност в класната
стая”. Целта ни е, от една страна да подкрепим
учителите при преподаването на все по-важната
дисциплина “Медийна грамотност”, а от друга да запалим искрата у учениците, които изявават
интерес към медиите и журналистиката. Освен

ОТГОВОР: Освен, разбира се, темите като
младежки политики, образование и екология,
които вълнуват младежите, но често биват
пренебрегвани от мейнстрийм медиите, един
от най-интересните факти е, че за младите ни
автори няма теми-табу. Те пишат за политика,
човешки права, насилие, правят първи стъпки
в разследващата журналистика, вълнуват се от
културата и градската среда.
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ВЪПРОС: Защо е важно да има ученическа смисъл. Не бих казала, че е лесна - задълбочената
редакторска работа демотивира някои от
журналистика?
учениците, но за други служи като сериозен
стимул. Пандемията също беше сериозно
предизвикателство за нас, но успяхме, поне
частично да я преодолеем чрез разнообразни
интерактивни онлайн програми. Най-силните
им страни безспорно са смелостта, липсата на
автоцензура, желанието да учат и да се развиват.
Вълнението, което изпитват, когато работата им
бъде публикувана и оценена високо.

ОТГОВОР: Много от популярните журналисти
споделят, че професията е била тяхна мечта
още от детските години. Затова е хубаво
изкушените от журналистиката млади хора
да опитват “вкуса” на журналистиката още в
ученическите си години. Това запълва “дупката”
в практическото обучение, от която се оплакват
много млади хора - както в средното, така и във
висшето образование. Работата ни с младите
автори вече дава резултати - някои от тях вече
пишат за големи медии, материалите им биват ВЪПРОС: Какви съвети ще дадете на
препубликувани или стажуват в популярни
младежите, които търсят реализация в
издания, веднага след излизането си от училище.

областта на журналистиката?

ВЪПРОС: Какво Ви дава контактът с
младите журналисти? Кои са най-силните ОТГОВОР: Просто да пробват. Може да е клише,
но журналистиката е магия, и ако е твоето нещо,
им предимства?
ще го разбереш бързо. Ние сме на линия и винаги
ОТГОВОР: Работата с младите ни автори е можете да се свържете с нас и да направите
изключително зареждаща и изпълнена със първите стъпки.
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МОГАТ ЛИ УЧЕНИЦИТЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В
СЪВРЕМЕННИТЕ БУДИТЕЛИ?
извънкласни
занимания,
свързани
с
любимите
заглавия на учениците, като:
обсъждане
на
обичаните
детски
произведения,
организиране на литературни
четения и творчески ателиета,
провеждане
на
различни
състезания и конкурси.

В

Инициативата за даряване
на книги на училищните
библиотеки
е
част
от
националната кампания „Купи
1 книга”, възникнала в разгара
на кризисната ситуация около
епидемията от COVID-19, под
надслов „За да я има книгата”.

навечерието на Деня на народните будители – 1
ноември, кампанията „Купи 1 книга. Дари я на своето училище”
на Асоциация „Българска книга”, подкрепена от Министерство на
образованието и науката, приканва учениците да се превърнат
в съвременни будители. Под наслова „Коя е твоята любима
книга?” организаторите провокират учениците да споделят със
съучениците си своето любимо произведение, като го дарят на
За няколко дни тя успя да
училищната библиотека.
обедини над 200 издателства
В специално създадената фейсбук страница на инициативата и онлайн книжарници, както
ще бъдат публикувани всички снимки, които изпратят учениците, и авторитети като Факултетът
по журналистика и масова
учителите и училищните библиотекари.
комуникация
(ФЖМК)
на
„Миналата година много ученици разпознаха призива ни Софийския университет „Св.
„Бъди съвременен будител” и заедно с учителите, директорите Климент Охридски” в една обща
и училищните библиотекари организираха допълнителни кауза – да помогнем на книгата,
активности, с които показаха своето отношение към литературата да я съхраним като ценност и да
и книгите, превръщайки се в посланици на четенето. Надяваме се гарантираме нейното бъдеще.
тази година отново да постигнем подобрен ефект за училищната
общност.” – споделят инициаторите на кампанията „Купи 1 книга. Мисията на „Купи 1 книга.
Дари я на своето училище”.
Дари я на своето училище”

Кампанията под надслов „Коя е твоята любима книга?”
ще се проведе от 1 ноември до 30 ноември. Инициативата ще
стартира по повод Деня на народните будители с призива „Бъди
съвременен будител” и цели да се организират различни активности
в училищата и детските градини, които да насърчат четенето и
интереса към книгите при децата от всяка възраст. Инициативата
е възможност за организирането на допълнителни класни и

е да утвърди четенето като
ценност и да отправи послания,
свързани с книгата като
национално богатство. Целта
на кампанията е да насърчи
училищната
общност
да
покаже своето отношение към
литературата и книгите.
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ПОСЛЕДНИ ДНИ ЗА УЧАСТИЕ В
КАМПАНИЯТА „ДЕЦАТА ПИТАТ КМЕТА“
До 1 ноември Сдружение "Безопасни детски площадки"

Защо се строи на детски площадки или игрища? Защо вместо
площадка от лего на пазар "Сребърна", кв. Хладилника ще се строи
блок и тати ще се изнервя, защото няма къде да паркира?"

Затова, ако си на възраст между
8 и 18 години, имаш възможност
да зададеш въпрос на кмета
на твоето населено място.
Попитай го/я всичко - от това
какво работи, до това как взима
решения, какво го/я мотивира и
какви планове има за развитие
на региона. Можеш да потърсиш
и обратна връзка по конкретен
проблем.
Няма
забранени
теми! Търси се твоето мнение и
всичко, което те вълнува!

През ноември организаторите на инициативата ще обобщят шестте
най-популярни въпроса от деца към представители на местната
власт - кметове на населените места, райони, общински съветници
към градовете, от които идват. Ще зададат въпросите към тях по
имейл и чрез медиите. Конкретни казуси ще бъдат изпратени с
молба за отговор.

Бъди активен, бъди честен за
това какво искаш да се подобри
и участвай! Твоят град и твоето
населено място имат нужда от
теб! А няма по-силен глас от
този на младите.

събира въпроси на деца и младежи до 18 г. в кампанията "Децата
питат кмета!".
Ученици от цяла България зададоха очаквани и неудобни
въпроси на кметовете на родните им места. Сред тях са: „Какво
работи кметът? Защо не се прилагат повече усилия за опазване на
околната среда? Повече кофи за разделно събиране?

Кметове и общински съветници вече изявиха желание да се Ето линк към анкетата: https://
срещнат наживо с децата и младежите.
bit.ly/3fguuOX
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„Обратно в себе си“ – поетична книга,
която докосва душата и носи замисляне
Източник: Kafene.bg

Екатерина Костова по образование е филолог, а по професия – ВЪПРОС: Имаме ли нужда

журналист. Автор е на няколко книги, като „Обратно в себе си“ е от завръщане в себе си и
втората ѝ поетична книга, за която разговаряме:
каква е Вашата рецепта за

това?

ВЪПРОС: „Обратно в себе си“ – поетична книга, която
докосва душата и носи замисляне, но и усещане за ОТГОВОР: Ако не си тръгнал
нанякъде, няма как да се
вътрешно освобождение. Какво донесе за Вас?
ОТГОВОР: Ще отговоря с думите от въпроса Ви без да ги
противопоставям – донесе и замисляне, и вътрешно освобождение.
Впрочем, според мен няма как да стигнеш до вътрешно
освобождение без да си се замислял. А ще го направиш, ако
осъзнаваш, че не си свободен. Ние не сме напълно свободни
никога, разбира се – живеем в общество, което има своите правила,
и личната ни свобода, в която включвам и изразяването на мнение,
понякога може да иска да им се противопостави. И да го прави.
Но в случая с „ОБРАТ-но в себе си“ вътрешното освобождение е
свързано с отърсване от игото на егото, оттам – с осъзнаване на
изначалната причина да се чувстваш цял. И да поискаш да си
такъв отново.

завърнеш.
Хората,
които
физически или духовно не се
осмеляват да напуснат никога
своите лични граници, вероятно
никога няма да разберат смисъла
на това да се предизвикаш.
Комфортът и приключението са
несъвместими понятия. В този
смисъл рецепта за завръщане
в себе си може да се напише
само на човек, който е избрал
второто. И то, ако признае, че
има нужда от лечение. Моята
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рецепта в този случай е финалът на стихотворението „Килограм ОТГОВОР: Прозата е моята
живот“. Може би трябва да се сещаме по-често колко тежи животът твърд, а поезията – тя е океанът,
и от какво не можем да се лишим.
от който имам нужда, за да
пътешествам.

ВЪПРОС: Втори поетичен сборник след „Думите ме носят“.
ВЪПРОС: Кои са невидимите
Кое е различното тук?
пътеки,
по
които
ОТГОВОР: Всичко е различно, но продължава темите от първата ми въображението Ви бяга
стихосбирка. Там лирическата ми героиня се разделяше физически в момента и търси нови
с мястото и хората, които обичаше, и вдишваше необята на новото, хоризонти?
извън пределите на физическата и духовната ѝ родина.

Тук, в „ОБРАТ-но в себе си“ започва да търси идентификация в
тази нова среда. И да, въпросите: кой съм аз, къде е моят дом,
защо тръгнах, ще се върна ли? – изтъкаха платното на стиховете
в книгата и буквално ми посочиха пътя. То е като да запишеш
чувствата си, когато са избухвали, а после, когато се върнеш да ги
прочетеш, внезапно да ги разбереш, сам да се разгадаеш.
Тук е мястото може би да споделя, че повечето от стихотворенията в
„ОБРАТ-но в себе си“ са писани, докато живеех в Испания. Книгата
излезе три години след като се върнах и е прав моят редактор
– поетът Йордан Велчев, че тази стихосбирка е лична. Смея да
твърдя, обаче, че тя е и универсална в огромна част от чувствата,
които е втъкала между редовете си.

ВЪПРОС: Поезията или прозата са по-сигурна територия
на Екатерина?

ОТГОВОР:
Точно
в
този
момент се опитвам да държа
въображението си укротено.
Завърших редакциите по една
поетична и по една прозаична
книга и ми предстои да мисля
кога и как да ги споделя с
читателите. Поезията по някакъв
начин ще продължи линията на
„Думите ме носят“ и „ОБРАТ-но
в себе си“, но новият ми роман
ще разкаже историята на една
опустошаваща война. Основният
„герой“ в стихосбирката е
пространството, а в прозата
– времето. Вълнува ме как
то,
историческото
време,
взаимодейства с живота на един
човек, как го променя и защо.
Иначе и двете книги засега са
само ръкописи. Вярвам, че ще
ги видя публикувани догодина,
за да пусна въображението
си отново. Даже вече знам
посоката му.

ВЪПРОС: Какво пожелавате
на нашите читатели?
ОТГОВОР: От сърце пожелавам
на читателите да не губят усета
си за хубаво кафе и мъдра
книга. И от двете имаме нужда
– да ни държат будни.
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Гейминг културата превзема музеи и
читалища на Sofia Game Night
Новите

младежки субкултури срещат традиционните
културни институции този ноември в рамките на четвъртото
издание на фестивала Sofia Game Night (5 ноември). Събитието
обединява игрите във всички техни проявления и форми - от
електронни спортове и видеоигри, през настолни игри, шахмат, го,
търсене на съкровища в градски условия, куизове, работилници,
богата филмова програма и какво ли още не.
През тази година Sofia Game Night, осъществяваща се с подкрепата
на продуктовата компания PokerStars, международен работодател
в ИТ сферата и генерален партньор на фестивала, както и от
българското game dev студио Incineration productions, не само
излиза от границите на столицата, простирайки се в още седем
града, а и превзема нови територии, характерни по-скоро за
традиционната култура - музеи, читалища, кино салони и десетки
други локации в цяла България. Националният исторически
музей, Националният политехнически музей, Народно читалище
"Васил Левски 1928", Народно читалище "Иван Вазов 2014” и Домът
на киното ще бъдат превзети от гейминг субкултурата редом до
ескейп стаи, барове и клубове за настолни игри.
“Противно на някои все още битуващи стереотипи, геймърите не са
затворени в себе си младежи, които денонощно стоят в домовете

си и играят игри, докато се
тъпчат
с
нездравословна
храна. Към тази обществена
група
всъщност
спадат
изключително любопитни и
интелигентни млади хора,
които спортуват, интересуват
се от изкуство, ходят на театър,
посещават музеи, четат много
и често работят едни от найреномираните
професии.
Обединявайки традиционните
културни институции с някои
от най-иновативните игри,
тазгодишното издание на Sofia Game Night недвусмислено
показва, че геймингът отдавна е
станал част от масовата култура
и има своето запазено място
в календара на обществения
живот у нас” - споделя Хелиана
Велинова, организатор на
фестивала.
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През почти целия 5 ноември (от 11:00 до 17:00 ч.) Националният
исторически музей в столичния квартал Бояна ще бъде домакин
на интерактивното забавление “Игри в музея”. По същото време
Националният политехнически музей ще организира атрактивни
демонстрации по физика, както и играта “Детектив в музея”.
Народното читалище "Васил Левски 1928" в София ще се включи в
геймърския фестивал с турнири по Monopoly, “Не се сърди човече”
и шахмат, както и други настолни игри за деца и родители, които ще
продължат от 14:00, до 20:00 часа. Турнир по настолни игри ще има
и в Народно читалище "Иван Вазов 2014", като той ще продължи от
19:00, до 23:00 часа.
Рожденият ден на известната шотландска театрална и филмова
актриса и носителка на Оскар за най-добра поддържаща женска
роля Тилда Суинтън ще бъде уважен по време на Sofia Game
Night с прожекцията “3000 години копнеж” в Дома на киното.
Друга специална прожекция ще разкаже на гостите на фестивала
историята на Фахим Мохамед, световен шампион по шахмат за
младежи.
Желаещите да се научат да пишат книги - игри също ще намерят
своето събитие в рамките на фестивала. Това е работилница с Ал
Торо, който ще им помогне да овладеят тайните на едно изкуство,
обединяващо книгите и игрите. В клуб Абордаж ще се проведе
дискусията “PLAY AND LEARN - бордови игри и образование”,
посветена на потенциала на гейминга да ни помага в ученето. По
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време на Sofia Game Night ще
има дори геймърско комедийно
шоу - Gamers Standup Comedy
Night by Inside Joke, което ще
се проведе от 19:00, до 21:00 ч. в
Топлоцентрала.
В рамките на Sofia Game
Night ще има специално
предизвикателство чрез игри от
глухи към чуващи, организирано
от партньорите на фестивала
deaf.bg -обединение на три
водещи организации на глухите
хора - фондация “Заслушай
се”, фондация “Взаимно” и
Младежка организация на
глухите активисти - МОГА. Ако
желаете да разберете повече
за глухата общност у нас, да
научите понятия и жестове от
българския жестов език (БЖЕ)
и да се запознаете с нови и
интересни хора, ви очакваме в
галерия Credo Bonum на 5-ти
ноември от 18:30 ч.
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ИСТОРИЯ НА ШАХМАТА
Автор: Марлена Пенчева

Шахматът

е древна игра с постоянно
увеличаваща се популярност по целия свят.
Около 600 милиона души играят редовно и с
години усъвършенстват уменията си. За партия
шах са необходими двама играчи, една дъска
с 64 квадрата и 32 фигури, които се местят по
определени правила. Крайната цел е да се даде
мат на царя - най-важната, но и най-уязвима
фигура в шахматния двубой.
Какво прави шаха толкова интересен? Играта
носи много ползи за развитие и подобряване на
когнитивните мозъчни функции, включително
стратегическо планиране, решаване на проблеми,
творческо мислене, умения за запаметяване
и повишаване на нивото на IQ. С медицински
проучвания е доказано, че шахът намалява риска
от някои дегенеративни мозъчни заболявания
като Алцхаймер и деменция. Но най-голямата
полза е забавлението! Шахматната игра
предоставя безкрайни възможности и стратегии,
което я прави едновременно динамична и
вълнуваща.

Произход на шахмата
Според историците първоизточникът на шаха е
възникнал около 6-ти век в Индия като настолна
стратегическа игра, наречена чатуранга,
която е отразявала състава на войската от
пехота, кавалерия, слонове и колесници. Те са
представени от фигурите, които се развиват до
съвременната пешка, кон, топ и офицер.
По-късно шахът се разпространява в Персия,
където правилата са доразвити, а играчите
започват да казват Шах (Цар), когато заплашват
най-важната противникова фигура, и Шах Мат
(Царят е мъртъв), когато тази фигура не може
да се спаси. Налагат се промени на шахматните
фигури, защото ислямът забранява изобразяване
на хора и животни в изкуството, и те приемат
абстрактни форми.
Когато играта се разпространява и в Европа
около 1000 г., преживява редица забрани и
санкции от християнската църква. През 1061 г.
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папата забранява шахмата, защото го определя
като хазарт. Това принудило почитателите му да
играят тайно и довежда до изобретяването през
1125 г. на първата сгъваема шахматна дъска от
монах, който търсел начин да скрие настолната
си игра между книгите в библиотеката. Едва
по-късно шахът започва да се приема като
престижно забавление, свързано с благородство
и висока култура.

се смята за равен резултат - реми. Правилото,
че белите фигури започват първи, е установено
през 19 век, а на турнир в Лондон през 1883 г.
се въвеждат шахматните часовници, създавайки
нов критерий за игрово време.

Шахматът като спорт

Втората половина на 19-ти век дава началото
на модерната шахматна състезателна игра.
Първият турнир по шах се провежда по време на
Промените в шахматната игра
Световното изложение в Лондон през 1851 г., а на
Освен трансформацията в термините и визията официалното световно първенство през 1886 г.
на фигурите при преминаването през различните Вилхелм Щайниц печели първата титла Световен
култури, някои вариации в игровите правила шампион по шахмат.
започват да променят шахмата след 1300 г.
От края на 19 век броят на провежданите
Правят се опити играта да стане по-бърза,
майсторски турнири бързо нараства. Традицията
защото понякога е продължавала с дни. През
за присъждане на титлата гросмайстор по шах е
15 век шахматната фигура Везир се заменя
продължена от основаната в Париж през 1924 г.
от Царица, която се развива до най-силната
Световна шахматна федерация (ФИДЕ).
фигура на шахматната дъска. Възможността да
се премести пешка в първия ход с две полета Русия има най-много гросмайстори по шах. Играта
напред първоначално е била непопулярна и е толкова популярна сред руснаците, че почти
трудно приета. Патовата ситуация през различни всеки знае как се играе. На другата крайност в
периоди се е считала за победа, равенство или света са няколко африкански държави, в които
загуба за играча, който я обяви, и едва от 18 век няма нито един гросмайстор.
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13-ят световен шампион Гари Каспаров (19852000 г.) доминира в света на шаха повече от
20 години. Той държи рекорда за най-млад
шампион, спечелил титлата на възраст 22 години.
През 1997 г. Каспаров претърпява загуба от
суперкомпютъра Deep Blue на IBM, проектиран
да изчислява 200 милиона позиции за секунда.
Легендите в шахмата
Това е първият път, когато човек губи от машина
Пол Морфи се счита за най-добрия шахматист на в директна игра. Шахматистът печели турнири до
целия 19 век. В неговата епоха няма официални пенсионирането си през 2005 г., когато напуска
титли, но легендарна му игра се изучава и до играта като №1 в света.
днес.
За най-добра състезателка по шахмат в историята
Вторият Световен шампион по шахмат от 1894 се счита унгарката Юдит Полгар. Тя достига 8-мо
г. Емануел Ласкер притежава титлата цели 27 и 9-то място в света според смесената ранглиста
за мъже и жени на ФИДЕ през 2004-2005 г., което
години.
е най-силното класиране на жена. Полгар държи
Третият шампион от 1921 до 1927 г. Хосе Раул и световния рекорд за жени с най-висок игрален
Капабланка се счита за един от най-великите коефициент ЕЛО 2735.
играчи в шахматната история. За 8-годишен
период от 1916 до 1924 г. Капабланка не губи нито Норвежкият гросмайстор Магнус Карлсен
е настоящият световен шахматен шампион.
една турнирна игра.
През 2014 г. с личен коефициент от 2882 той
Гросмайсторът Боби Фишер е 11-ят шампион и постигна абсолютен световен рекорд по ЕЛО в
е смятан за най-известния шахматист в света. историята на шахмата. Карлсен изненадващо
През 1970-1971 г. той печели 20 последователни се отказа да защити титлата си на следващото
мача срещу съперници от световна класа – Световно първенство през 2023 г., но заяви, че не
постижение, което е включено в седемте най- прекратява спортната си кариера и следващата
му цел е да стане първият играч с рейтинг 2900.
удивителни шахматни рекорда.
Във ФИДЕ членуват 200 национални федерации
– само футболът и леката атлетика може да се
похвалят с повече членове. Въпреки, че шахматът
не е олимпийски спорт, той има своя олимпиада,
която се провежда на всеки 2 години.
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ТАЙНИТЕ НА БИОПРИНТИРАНЕТО
– можем ли да създадем живот с принтер
Автор: Александър Александров

В

наши дни учените вече могат да
създават тъкани и дори цели органи чрез процес,
наподобяващ работата на мастилено – струен
принтер. Тези впечатляващи футуристични
машини се наричат биопринтери и според мнозина
имат потенциала да променят медицината,
земеделието и много други области от живота
ни. В следващите редове ще ви запознаем с тази
иновативна технология.

начин триизмерни обекти обаче на практика
са „живи“ и след това могат да се използват в
различни области на медицината и др.

Биопринтирането обхваща широка гама от
техники – от биопечат на извънклетъчни
матрици, до смесване на клетки с хидрогелове,
нанесени слой по слой, за да се получи желаната
тъкан. Към момента то може да се използва за
“отпечатване” на модели на тъкани и органи,
които в последствие да улеснят изследванията
Какво е биопринтиране?
на лекарства и потенциални нови методи на
Това е изключително напреднал вид триизмерен лечение. В бъдеще обаче надеждите са чрез този
(3D) печат, при който се използват живи клетки метод да се създават пълноценни органи, готови
и други изходни материали за производство за трансплантация на хора.
на продукти, които имат характеристиките на
Перспективите
естествени тъкани. Подобно на 3D принтирането
с пластмаси, метал или други материали,
биопринтирането също използва метода на пред този относително нов технологичен бранш
производство слой по слой. Създадените по този са много добри. Ново проучване на сегмента,
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озаглавено “Пазарът на 3D Биопринтиране по
видове, приложения, големина, дял, ключови
играчи и региони“, показва, че макар и да е
възникнал скоро, секторът вече се оценява на
875,33 млн. щ. долара през 2021 г. и се очаква да
достигне впечатляващите 4,8 млрд. щ. долара до
края на десетилетието. Което означава ръст от
около 21% за осем години.

напредък в редица други перспективни области,
сред които микрофлуидите, органите върху чип
(т.нар. organ-on-a-chip), а 3D отпечатаните
биоматериали все по-често намират място
в медицински процедури, като например за
производство на кости и присадки.

След години на наблюдение на биопринтирането,
друг доклад – на SmarTech Analysis – изчислява,
че секторът ще достигне почти 1,2 млрд. щ. долара
през 2028 година. Очакванията са в бъдеще найголям процент от приходите на индустрията
за биопечат да идва от приложения и услуги.
Това бурно развитие е още по-впечатляващо,
като имаме предвид, че първият биопринтер е
разработен в началото на века.

Секторът е на път да превземе и космическото
пространство. Или поне такива са амбициите
на американския екип на Международната
космическа станция (МКС), който планира
поредица от експерименти, свързани с
биопринтиране на тъкани в ниска земна орбита.
Целта е да бъдат постигнати нови открития в
тази област, както и да бъде поставено началото
на жизнеспособно производство на тъкани и
органи в космоса, което значително би улеснило
евентуална бъдещ колонизация на извънземното
пространство. Редица учени са на мнение,
че тъканното инженерство и изследването
на стволови клетки могат да се възползват
от ефектите на микрогравитацията и именно
тук биопринтирането може да се окаже много
подходяща технология.

Технологията обаче ще се развие напълно когато
бъде постигната подмяната на функционални
органи при пациенти с такива, създадени
чрез биопринтер. А за да стане възможно това,
все още трябва да бъдат преодоляни няколко
предизвикателства. Междувременно обаче
пробивите в биопринтирането вече доведоха до

Биопринтиране в космоса
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Как да повишим креативността си
Автор: Мария Иванова

Случвало ли ви се е да се налага да завършите спешно

важна задача, но да не знаете точно как да започнете? Или да
работите по проект, който изисква вашата креативност, но тя така
и да не идва точно, когато имате нужда от нея. За липсата на
вдъхновение да се справите с ежедневните задачи може да има
много причини и те се срещат както при учениците и студентите,
така и при работещите хора.
Добрата новина е, че има начин тези временни затруднения
да бъдат лесно преодолени. Противно на всеобщото мнение,
креативността всъщност може да бъде постигната от всеки и по
всяко време - чрез различни прости методи за хакване на мозъка
и промяна на типичния за нас и за ситуацията начин на мислене
и действие.

Освен
това,
трябва
да
можете да генерирате нови
възможности и алтернативи
за решаването ѝ. Тестовете
за креативност измерват не
само броя алтернативи, които
хората могат да генерират, но и
уникалността им.

Способността да създавате
уникалност
не
възниква
чрез промяна, а е свързана
с други, по-фундаментални
качества на мисленето - като
гъвкавост,
толерантност
Що е то креативност?
към различното мнение и
Най-общо казано това е способността да се генерират нови и непредсказуемостта, както и
оригинални идеи. За да бъдете креативни, на първо място трябва изпитване на удовлетворение
да успеете да погледнете на конкретната дейност или задача по от разкриването на неизвестни
до този момент неща.
нов, неочакван начин или от различна гледна точка.

		
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
ЕТО И НЯКОЛКО СЪВЕТА КАК ДА БЪДЕТЕ ПО-КРЕАТИВНИ
Започнете деня си с писане
Всички сме имали дни, когато още с влизането в учебната зала
или офиса сутрин всичко, за което можем да мислим, е дългия ни
списък със задачи. Само че фокусирането само върху това колко
много трябва да свършим, може да ни стресира и обърка.
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Пътувайте до непознати
места
Креативността е пряко свързана
с връзките в мозъка. Ето защо
е важно да използваме всяка
възможност да го стимулираме
с нови гледки, звуци, вкусове,
миризми и преживявания.
Пътуванията и срещите с
различни култури са добър
начин да провокирате сетивата
си и да накарате мозъка си да
мисли по различен начин.

В дни като този един от начините да се префокусирате е като
започнете да пишете свободно, за първото, което ви идва на ум.
Според проучване на професор Тереза Амабиле от Харвардското
бизнес училище редовното водене на дневник на работното
или учебното място позволява на хората да преоткрият своята
„Чуждестранният
опит
перспектива на мислене и да станат по-продуктивни.
увеличава както когнитивната
гъвкавост, така и дълбочината
Съчетайте активната умствена работа с физическа
и способността да се правят
активност
дълбоки
връзки
между
различните форми“ - обяснява
Ако чувствате, че полагате активен умствен труд, но въпреки това
Адам Галински, професор в
не постигате желания резултат, добра идея е да опитате да се
Колумбийското бизнес училище,
натоварите физически за около тридесет минути. Съществуват чието изследване се фокусира
изследвания, които доказват, че умерените физически упражнения върху когнитивната връзка
могат да подпомогнат креативното мислене, като в същото време между пътуванията в чужбина и
се отразяват добре и на здравето.
творчеството.

ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ
		

Вдъхновете детето в себе си
Децата се считат за "естествено креативни", тъй като те не се
въздържат и не познават граници за своето творчество. Добра
идея е да възприемете този начин на мислене, особено ако сте
предизвикани да поемете в напълно различна посока с работата
си. Вместо да се притеснявате, че работата ви не е достатъчно
добра, бъдете готови да поемете рискове, за да разширите
творческите си граници.

Отпуснете се, докато гледате забавно съдържание
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с течение на времето (т.
нар. Моцарт ефект), със
сигурност може да се признае
благотворния ѝ ефект върху
производителността. Слушането
на музика може да ви помогне
да се съсредоточите върху
каквато и задача да си
поставите. В допълнение - тя
може да подобри настроението
ви и дори да ви успокои, ако се
чувствате притеснени.

Случвало ли ви се е по средата на своята работа да започнете да
гледате видеоклипове с котки? Оказва се, че те наистина могат да Всеки има свой вкус и
бъдат полезни. Редица изследвания установяват, че съществува
предпочитания за музиката, но
пряка връзка между хумора и креативността.
някои от най-благоприятните
за работа жанрове включват
Малко смях може да ви доближи до вдъхновението, от което имате
симфонии,
нужда, за да завършите своя проект. Нещо повече - той подобрява класически
настроението, позволявайки на ума да мисли по-свободно и електронни парчета и дори
помагайки му да започне да решава по-добре и по-бързо различни саундтраци към видео игри.
Счита се, че те могат да
видове творчески задачи.
стимулират
творческото
мислене
и
да
повишат
Слушайте музика, докато работите
креативността. Докато музиката
Това е още един лесен начин да подобрите креативността си. с екстремни промени в темпото
Въпреки че съществуват множество спорове относно това дали или текстовете може да бъде
слушането на музика действително може да повиши интелекта разсейваща.
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Въведение в изработката на
уебсайтове
Запознайте се с езиците и платформите, чрез които се създават
сайтове. Както и някои трикове за по-лесното им изработване

Автор: Александър Александров
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По

света вече има над милиард и
сто милиона работещи уебсайтове и техният
брой се увеличава с всяка изминала секунда.
Интернет сайтовете са един от най-широко
разпространените дигитални продукти и вече
дори малките и средни фирми, неправителствени
организации, както и физически лица все почесто се сдобиват с такива. Все още обаче има
и не малко организации, които не разполагат със
сайт. А онези, които имат от години, достигат до
етап, в който трябва да направят редизайн или
изцяло да го сменят с нов.
Изводът от всичко това е един:
изработката на уебсайтове е ценно познание,
което ще продължава да бъде търсено и може
да се превърне в наша професия или просто
да ни помогне да популяризираме своя проект
и дейност в дигиталното пространство. И не
на последно място – уеб разработката и уеб
дизайнът са базово познание, което не е твърде
сложно за научаване. В следващите редове ще
ви запознаем с основните понятия и ключовите
технологии в уеб разработката – програмни и
маркъп езици, платформи и други аспекти в този
процес.

ЕЗИЦИ
HTML
Hyper-Text Markup Language е маркъп език
и е основната технология, на която е базирана уеб
мрежата. Той е изключително прост за научаване
и мнозина твърдят, че са го научили на практика
за броени часове. В основата си всеки уебсайт
е изграден от HTML документи, които включват
множество разнообразни тагове и чрез тях
дефинират базовата структура на сайтовете,
както и на съдържанието в тях.
HTML работи изключително просто.
Градивните му блокове са таговете (елементите),
някои от които имат свои параметри, а те на свой
ред – определена стойност. Таговете най-често
са заобградени с „остри“ скоби и се пишат по
двойки – отварящ и затварящ, като затварящият
се различава по наклонената черта. Например
така - <HTML></HTML>.
Тази двойка тагове всъщност е и най-често
срещаната, защото с нея започва и завършва
всяка една страница в уеб пространството. В нея
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обикновено се съдържат „главата“ и „тялото“ на
сайта и съответно стандартната структура на
един уебсайт е:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Заглавие
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Това е структурата на абсолютно всеки
сайт – независимо дали е сайт на кварталното
заведение, или е Facebook.com. На практика
напишете ли горния HTML код, вие вече сте
създали един уебсайт. Сега остава само да го
напълните със съдържание и да измислите как
то да се визуализира по най-добрия начин в
браузърите на потребителите. За целта можете
да използвате десетки други тагове и двойки
тагове – например <a href=”...”></a> за вмъкване
на хиперлинк, <img=”...”> за добавяне на картинка,
<b></b> за удебелен (болд) текст и много други.
Визуализацията в голяма степен се управлява
чрез друг базов език – CSS.

CSS
Cascading Style Sheets е език за
визуализация в уеб пространството, който
определя как HTML елементите и съдържанието
се показват в браузъра. Освен това той позволява
ефективно да разделим визуалните стилове
от съдържанието и да присвоим специфични
стилове на конкретни HTML елементи. За целта
се използват различни стилове, които дефинират
неща като шрифтове, размери, цветове, фонове
и много други параметри. За да се определи към
кои HTML елементи се прилага определен стил,
се използват т.нар. селектори.
CSS е сравнително по-сложен от HTML и
ако му обърнем достатъчно внимание може да се
научи на базово ниво за няколко дни, до седмица.

JavaScript
Това е мощен скриптов програмен
език (да не се бърка с Java), който добавя
динамика, интерактивност и функционалност
към уебсайтовете. Ако с HTML и CSS можете
да създадете един статичен уебсайт, чието
съдържание просто се показва по определен
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начин, то с JavaScript можете да направите
вашия сайт функционален. Мислете си за
функции като показване на актуализации
на съдържанието в определен момент,
интерактивни карти, анимирани 2D/3D графики,
превъртащо се видео съдържание и много
други възможности. Всеки път, когато видите
подобни опции в интернет, най-вероятно се
използва този език за програмиране.
JavaScript борави с неща като масиви,
цикли, функции и променливи. Той е значително
по-сложен за научаване от описаните по-горе
езици и са необходими месеци, за да можем да
кажем, че сме го научили в някаква степен.

PHP

са Python, Java, React, Angular, Objective C,
Ruby, Swift и т.н.

ПЛАТФОРМИ
Добрата новина е, че в наши дни за да
създадем пълноценен и функционален уебсайт,
не е задължително да знаем горните уеб
технологии. Това е така, защото вече от години
в бранша навлизат отворените платформи за
уебсайтове като WordPress, Drupal, Joomla,
OpenCart и много други. Те също са базирани
на описаните вече езици, но позволяват да
направим уебсайт, без да познаваме тези
технологии. Платформите улесняват работата
и чрез тях можем да създадем нов сайт, да
направим промени по дизайна и да добавим
съответните страници, функции и съдържание
буквално с няколко клика.

Съкращението е акроним от PHP: Hypertext Preprocessor. Това е друг много мощен
език за програмиране с отворен код, който се
WordPress
използва масово при разработката на сайтове.
Той е така да се каже „server-side” език,
Най-популярната сред тези платформи,
което означава, че се изпълнява на сървъра, разбира се е WordPress, на която днес са
а не в браузъра на потребителя (за разлика от базирани около 40% от всички уебсайтове
изброените преди това езици).
по света и този процент продължава да
се увеличава. Започнала като малка блог
С PHP можем да генерираме динамично платформа, днес тя е изключително популярна
съдържание, да създаваме и редактираме система за управление на съдържанието
файлове на сървъра, да изпращаме и (CMS – Content Management System), на която
получаваме т.нар. „бисквитки“ (cookies), да могат да се създават от малки лични сайтове,
добавяме и изтриваме данни от базата на сайт, през медии, онлайн магазини и корпоративни
да криптираме тези данни, да контролираме проекти, до много мощни портали и глобални
достъпа на потребителите и още много полезни сайтове с милиони посетители.
неща.
Инсталира се с няколко клика през
Езикът също е сравнително сложен за контролния панел на хостинг доставчика
научаване и може да отнеме месеци или повече или малко по-сложно локално на собствен
от година, за да бъде овладян от човек.
компютър. WordPress разполага с огромна
екосистема от плъгини, чрез които можем
ДРУГИ ЕЗИЦИ
да добавим на своя сайт всевъзможни
функционалности безплатно или срещу много
MySQL е технология за управление на малко пари. Повече подробности за изработката
бази данни, чието познаване също е важно в на сайт с тази платформа можете да откриете
процеса на изработка на уебсайтове. Други на стр. 47 от брой първи на нашия вестник Uchi.
езици, които се използват в уеб разработката, bg.

