
Българските ученици 
вече могат да 
кандидатстват за Space 
Camp Turkiye        
         стр. 5

Wikipedia - история и 
бъдеще на най-голямата 
енциклопедия в света  
                 
      стр. 20

NoТhx пред Uchi.bg: 
За да си влогър не е нужно много време, 

достатъчно е да имаш желание

Електронен вестник за образование, наука и познание
Брой 13, ноември 2022 г., www.uchi.bg

“Да видиш някой да чете книга, която харесваш, е все едно да видиш как книгата ти препоръчва човек” 

Технологии: 

Благодарим за подкрепата на:

Константин ‘NoThx’ Кънев е един от най-популярните 
хора в българското уеб пространство. Той е на 36 
години от София. По образование е икономист 
и от малък обича да играе компютърни игри. 
Сред останалите му интереси са пътуванията и 
дегустацията на интересни храни. А голямата му 
страст е към всякакви технологични устройства. Тези 
теми са и в основата на неговия youtube канал, който 
развива от десет години, а вече се е превърнал и в 
основната му работа. Ако се чудите защо той е избрал 
никнейма NoThx, кои са любимите му игри и лесно ли 
се става инфлуенсър, прочетете интервюто ни с него 
специално за Uchi.bg.                 Вижте повече на стр. 33
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Граждански инициативи: 

В зората на минодобива на астероиди

Образование: 

До сега сме свикнали да ги възприемаме само 
като заплаха и това съвсем не е без основание. 
Ако се сблъска със Земята, един астероид би 
могъл да предизвика огромни разрушения и 
смъртта на много хора. А някои по-големи – дори 
края на цивилизацията ни като такава.

Тези небесни скали обаче могат да се окажат и 
страхотна възможност за човечеството, защото 
много от тях съдържат значителни ресурси – 
вода, желязо, злато, платина и какво ли още не. 
При това – в много по-големи количества от тези, 
достъпни на Земята.                Вижте повече на стр. 28

https://cct.bg/
https://www.logiscool.com/bg/
https://kafene.bg/
https://pixelmedia.bg/
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Стартира безплатно образователно приложение за 
истински химически експерименти у дома

 Химическата компания BASF стартира Lab-Free Chemis-
try – безплатно онлайн уеб приложение, чрез което гимназисти 
и ученици от началните училища в България ще могат да учат 
химия, като извършват безопасни и забавни експерименти в 
домашни условия. Това ще бъде възможно чрез геймифицираното 
изживяване, съставено от всеобхватни и интерактивни научни 
модули.

Експериментите са безопасни, 

лесни за следване и изпълнение, с модерен и удобен за младите 
хора дизайн, като същевременно стимулират паметта на учениците. 
Интуитивният интерфейс на уебсайта има за цел да компенсира 
реалистичния чар на лабораторните упражнения. След успешно 
завършване на нивата, учениците имат възможност да получат 
сертификат „BASF Lab-Free Chemistry“. Образователната 
платформа е оптимизирана както за стационарни, така и за 
мобилни устройства и може да бъде достъпна чрез уебсайта www.
labfreechemistry.com/bg

„Ние вярваме, че това е страхотна идея за популяризиране на 
обучението STEM (Science – Technology – Engineering – Mathemat-
ics, в превод – наука, технологии, инженерство и математика), като 
го направим по-привлекателно за учениците. Може би най-важното 
е, че насърчаваме идеята, че образованието и знанията трябва 
да са достъпни за всички. Затова приложението „Lab-Free Chem-
istry“ не само дава възможност за извършване на експерименти 
без необходимост от лаборатория, а е и безплатно“ - информира 
Андреас Лиер, управляващ директор на BASF за България.

Този проект е част от научната 
програма Chemgeneration на 
BASF, която обучава ученици 
от гимназиите и началните 
училища с интерактивни STEM 
презентации и експерименти, 
свързани с концепциите 
за устойчивост и кръгова 
икономика.

Както и през предходните 
години, програмата обхваща 
страните Австрия, България, 
Чехия, Хърватия, Гърция, 
Унгария, Румъния, Сърбия, 
Словакия и Словения, а 
съдържанието е достъпно на 
11 езика, включително и на 
английски. 

Интерактивният начин на 
обучение се практикува от 
BASF от 2011 г. в известни 
образователни институции като 
институти и университети, но по 
време на пандемията от Covid-19 
програмата се провеждаше 
онлайн.

„Изключително сме горди от 
начина, по който тази година е 
създадено приложението „Lab-
Free Chemistry“ – концептуално, 
съдържателно и естетически. 
Със сигурност ще привлече 
много ученици, особено поради 
своята всеобхватност. Ние 
обобщаваме всичко, което по 
същество представлява „Chem-
generation“ през последните 10 
години“, каза Андреас Лиер, 
управляващ директор на BASF 
за България.
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Общ регистър с всички студенти и докторанти ще 
стартира у нас

 Ското на учащите няма да се налага 
да представят уверения, че са студенти или 
докторанти пред държавни институции, общински 
администрации или техни структури. Това 
предвижда проект на наредба на Министерството 
на образованието и науката, който е публикуван 
за обществено обсъждане на сайта на МОН. 

Отпадането на уверенията става възможно 
след обединяването на Регистъра на всички 
действащи и прекъснали студенти и докторанти с 
този на завършилите студенти и докторанти. След 
приемането на наредбата ще започне да действа 
общ регистър на всички действащи, прекъснали 
и завършили студенти и докторанти, по степени 
на обучение и по професионални направления. 
Чрез изцяло нов модул в регистъра – 

„Национална електронна студентска 
карта“,

студентите и докторантите ще могат при нужда 
лесно и бързо да доказват пред трети лица 
статута си на учащи, както и други необходими 
данни, свързани с тяхното обучение.

Автоматизираните процеси на регистъра ще 
позволят на висшите училища много по-лесно, 

бързо и точно да въвеждат данните за студентите 
и докторантите и да извличат справочна 
информация. 

Новият регистър 

е свързан с този на висшите училища и с 
останалите бази данни, поддържани от 
министъра на образованието и науката. По този 
начин се създава възможност за подобряване 
на работните процеси чрез служебен обмен 
на информация. Значително се намалява и 
административната тежест върху студентите 
и висшите училища, както и става възможно 
генерирането на статистическа и справочна 
информация, необходима за планирането и 
мониторинга на стратегии и политики в областта 
на образованието и науката.

Създадени преди повече от десетилетие, 
регистрите в областта на висшето образование 
бяха децентрализирани и оперативно 
несъвместими, което не позволяваше тяхното 
пълноценно използване от МОН и от висшите 
училища, нито автоматизирания обмен на данни 
за целите на комплексното административно 
обслужване. 
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Българските ученици вече могат да кандидатстват 
за новото издание на Space Camp Turkiye

Младежите имат възможност да получат и стипендия от Центъра за 
творческо обучение
 Центърът за творческо обучение 
отвори кандидатстването за новото издание на 
космическия лагер Space Camp Turkiye, което 
ще се проведе през 2023 година. Българските 
младежи вече могат да кандидатстват за него и 
дори да спечелят стипендия. В конкурса могат 
да участват ученици на възраст между 11 и 15 
години.

Space Camp Turkiye в Измир, Турция e един от 
двата космически центъра за обучение в света, 
създадени по модел на НАСА и единственият 
функциониращ учебно-тренировъчен лагер за 
Европа, Азия и Близкия Изток.

Темите в конкурса са:

Представи си, че си главен готвач на космически 
кораб след 100 години.  Какво е менюто днес и 
защо?
Представи си, че Земята има космически щит. От 
какво и как ще ни предпазва той?
Как изследването на космоса събира и разделя 
хората?

Младежите имат правото да изберат с коя от 
трите теми да участват, както и в какъв формат 
да представят идеите си - писмен или видео. 
Творбите могат да бъдат на български или на 
английски език. За 2023 година квотата за 
български участници е 200 деца и младежи. 
Срокът за участие в конкурса е 15 януари 2023 
година, а кандидатурите се изпращат чрез 
онлайн формуляр. 

Творбите се оценяват от специално подбрано 
жури от професионалисти с богат опит в 
областта на науката, технологиите и иновациите, 
както и възпитаници и медалисти на програмата. 
С всички изисквания към писмените и видео 
творбите можете да се запознаете на сайта 
spacecamp.cct.bg.

Програмата на Space Camp Turkiye 

е с продължителност една седмица и се 
провежда изцяло на английски език от 
специално подготвени обучители и специалисти. 
Занятията в лагера включват реални тренажори 
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и симулатори на живота и работата в Космоса. 
Участниците обличат скафандри, докосват 
се до истински тренажори за подготовка на 
астронавти, изпробват движенията в безтегловна 
среда, упражняват се в предната палуба на 
совалка, проектират колония на Марс. В рамките 
на обучението те научават много за подготовката 
на астронавтите - физическа, интелектуална 
и психическа. Чрез интерактивни симулации 
младежите развиват умения за работа в екип, 
подобряват комуникацията помежду си и 
възпитават лидерски качества у себе си в 
динамична и забавна среда.

По време на лагерите през 2022 година 179-те 
българските участници успяха да извоюват много 
отличия, сред които престижната награда Kaya 
Tuncer “Right Stuff”, два медала за изключително 
представяне – Outstanding Camper, както и 
колективни награди за своите интернационални 
отбори.

Space Camp Turkiye е уникална възможност за 
учениците да развият своите умения в STEM 
науките, да подобрят нивото на владеене на 
английски език, както и да развият своите 

умения за работа в екип, вземане на решения 
и лидерство. Участието в програмата е успех за 
самите деца, както и свидетелство за успехите 
на техните преподаватели.

Център за творческо обучение 

е дългогодишен партньор на Space Camp Tur-
kiye и координатор на програмата за цяла 
България. Мисията на Центъра е подобряване 
на образователната среда в България чрез 
разкриване потенциала както на учащите, така и 
на обучители-специалисти. 

С цел да подкрепят участието на български 
ученици в космическия лагер и да дадат 
възможност на по-голям брой деца да посетят 
лагера, Център за творческо обучение набира 
и спонсори. С помощта на спонсорите на 
програмата и общините-партньори, Центърът 
ежегодно осигурява десетки пълни и частични 
стипендии за най-отличилите се в конкурса 
деца и младежи. Стипендиите са в размер на 
100%, 50%, 25% и поощрителни стипендии от по 
10 процента.
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Приключи първи кръг на конкурса 
по програмиране CodeIT

 Приключи първи кръг 
на международния конкурс по 
състезателно програмиране 
CodeIТ на Мусала Софт. И тази 
година състезанието се радва 
на висок интерес от младежи от 
различни националности. 

Първият кръг 

беше от типа “Mаратон” и в него 
участниците имаха няколко 
седмици, в които да отговорят 
на предизвикателствата на 
състезанието. Ето и класирането 
след края му:

Първите трима в общото 
класиране са:

1. Емил Инджев – Русе;

2. Антон Анастасов – 
Хасково;

3. Душко Обрадович- 
Сомбор, Сърбия.

Силно присъствие заявиха 
участници от Школа “АиБ” 
Шумен, които са първенци в 
младежкото класиране.

Младежко класиране:

1. Серкан Рашид – Шумен;

2. Симона Христова – Шумен;

3. Иво Иванов – Шумен.

Наградите от жребия 

след I кръг, осигурени от партньорите на състезанието Cougar 
и Prestigio, отиват при: Мартин Недев, Хасково – клавиатура за 
компютър; Весела Николова, Шумен – мишка за компютър; Владимир 
Караилиев, Хасково - суитшърт CodeIT. Всички състезатели с 
ненулев резултат получават тениска с новата визия за сезона. 

Тази година конкурсът посреща и своите нови партньори в лицето 
на B2B Media, DevStyler и “Аз мога тук и сега”. I кръг се проведе 
под патронажа на 

партньорите на конкурса: 

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 беше Красимир Манев, първи президент на Европейската 
младежка олимпиада по информатика (eJOI). 

Класирането за всички кръгове, новини и всякаква актуална 
информация за състезанието, могат да се следят на сайта и във 
Facebook/ CodeIT.BG .
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 Двеста и десет преподаватели от 71 населени места 
ще вземат участие в интензивни образователни курсове за 
усъвършенстване на дигиталните умения. Мащабната инициатива 
е напълно безплатна за участниците и се организира от една от 
водещите институции за управление на дигитални активи Nexo.

 В рамките на националната програма “Код: Бъдеще” ще 
бъдат проведени присъствени обучения в пет български града - 
София, Ямбол, Пловдив, Велико Търново и Варна. Професионалните 
обучения носят три квалификационни кредита от МОН и се 
провеждат от MindHub и Фондация “Работилница за граждански 
инициативи” (ФРГИ). Програмата цели да подкрепи българските 
учители от разнообразни образователни дисциплини както в 
големи, така и в малки населени места.

Код” Бъдеще” 

представлява  серия от професионални семинари и практически 
обучения, разработени от международни специалисти в областта 
на високите технологии.  Програмата полага основите на ключови 
умения в дигитална среда, сред които: програмиране, дизайн 
мислене и интегриране на STEM обучение,  фокусирано върху 

наука, технологии, инженерство 
и математика.

 Обучителният процес 
продължава до февруари 2023 
г., а учителите, завършили 
успешно програмата ще вземат 
своя официален сертификат, 
както и три квалификационни 
кредита от МОН на официално 
събитие с организаторите.

 “Водени от последните 
проучвания, които поставят 
страната ни на предпоследно 
място по дигитална грамотност 
в Европейски съюз, мисията 
на Nexo е да поощри 
висококачественото дигитално 
обучение в родината ни и да 
стимулира модернизирането 
на образованието. С тази 
дългосрочна инициатива 

210 учители от цялата страна ще се обучават 
безплатно в програмата “Код: Бъдеще”
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екипът ни вярва, че ще подкрепи бъдещето поколение иноватори 
и ще затвърди мястото на България на технологичната карта на 
света” - посочва Коста Кънчев, съосновател и председател на 
управителния съвет на Nexo.

В рамките на един месец от анонса на инициативата за включване в 
нея кандидатстваха учители от цялата страна, преминали няколко 
интервюта с цел оценка на мотивацията и нивото на владеене на 
английски език. Те бяха одобрени от експерти на MindHub и ФРГИ.

“Щастливи сме, че програмата “Код: Бъдеще” предизвика такъв 
интерес в учителите от цяла България! С нея целим да поставим 
началото на една революция в образованието с подкрепата на 
бизнеса. Нека има повече технологични преподаватели, прилагащи 
иновации в класната стая” - коментира Поли Янкова, основател и 
ментор в MindHub.

“Инициативата „Код: Бъдеще“ дава един прекрасен  пример за 
партньорство с мисия, което събира образователната система, 
гражданска организация и представители на бизнеса в името 
на по-доброто бъдеще на децата на България! Благодарни 
сме за ентусиазма на преподавателите да повишават своите 

знания и умения, на хората 
от Регионалните управления 
по образованието и редица 
граждански организации, 
които ни помогнаха, за да 
стигнем до учители от толкова 
много населени места. За нас е 
удоволствие да работим с Мind-
Hub, които с голямо желание 
предават знанията си, както и с 
екипа на Nexo, за които каузата 
образование е мисия” - посочва 
от своя страна Илияна Николова, 
Изпълнителен директор на 
Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“:

Повече за инициативата и 
условията за участие можете да 
научите на страницата на „Код: 
Бъдеще“.
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Най-добрите образователни и екологични проекти 
ще получат 60 хил. лв. безвъзмездно финансиране 

ОБРАЗОВАНИЕ

 Vivacom стартира новото издание на най-мащабната си 
инициатива в подкрепа на регионалното развитие в различни 
тематични области. 

Vivacom Регионален грант 

се провежда за осми път и в периода до 11 януари 2023 г. компанията 
ще приема кандидатурите за проекти на граждански организации 
в сферата на образованието и опазването на околната среда. Най-
добрите и най-иновативните концепции с потенциал да ангажират 
местната общност, както и най-полезните идеи за решаване на 
конкретен проблем в съответния регион, ще получат безвъзмездно 
финансиране от Vivacom. 

Проектните предложения 

се приемат само чрез попълване на формуляр за кандидатстване 
на адрес www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply. Всички 

кандидатури преминават 
през два етапа на 
подбор – предварително 
административно становище и 
оценка от експертно жури. 

Победителите 

ще бъдат обявени през март 2023 
година. Стойността на гранта за 
всеки проект може да бъде до 
5 000 лв., а срокът за реализация 
на печелившите концепции е 
една година. Общият размер 
на гранта за осмото издание на 
инициативата е 60 000 лева.
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За безвъзмездно финансиране 

от Vivacom могат да кандидатстват юридически лица с 
нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, народни 
читалища и настоятелства към училища и детски градини, както 
и организации, които вече са печелили грант в предходни години. 
Няма ограничение в броя на проектите, с които всяка една 
гражданска организация може да кандидатства. 

„Развитието на регионите е ключово важно за просперитета на 
България и за разкриването на нови възможности пред младите 
хора у нас. Затова Vivacom, като компания със сериозно присъствие 
в цялата страна, се ангажира дългосрочно с подкрепа на местни 
организации и техните проекти. Vivacom Регионален грант се 
провежда за осма година. В рамките на седемте издания до момента 
сме подкрепили 95 проекта на 86 граждански организации на 
обща стойност 441 000 лв. Във фокуса на тазгодишното издание 
на инициативата са опазването на околната среда и качественото 
образование – две много  важни области за създаване на устойчиви 
местни общности с широки перспективи“ - коментира Николай 
Андреев, главен изпълнителен директор на Vivacom.

Програмата се реализира в партньорство с Български център за 
нестопанско право (БЦНП).

„Изминалите 7 години са 
дълъг период, изпълнен с 
всякакви предизвикателства 
за гражданските организации 
и различните общности в 
България. През цялото това 
време подкрепата от Viva-
com регионален грант за 
добрите местни решения беше 
и ще продължи да бъде важен 
стимул. Той ги подпомагаше 
в кризисни периоди, даваше 
им възможности за развитие, 
но също така и вяра, че 
ако действаме заедно с 
ангажираност към развитието 
на местата, в които живеем, 
добрите резултати идват 
бързо. Програмата помага тези 
резултати да се случат по-бързо 
и категорично“ - сподели Надя 
Шабани, директор на БЦНП.
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Успешно приключи кампанията за набиране на 
средства за бъдещата първа българска космонавтка

 1188 дарители се включиха в кампанията 
на бъдещата първа българска космонавтка Татяна 
Иванова, организирана от онлайн платформата 
Подкрепи.бг. Така само за две седмици от 
нейното начало в сметката на космическото 
момиче на България се събраха 118 хил. лева, 
които са й необходими, за да покрие разходите 
си за обучение през следващата година и да се 
доближи до сбъдването на мечтата си да стане 
астронавтка.

19-годишната Татяна от малка мечтае да 
стане първата жена космонавт на България. 
През годините момичето упорито следва тази 
своя мечта, като вече е преминала през два 
учебнотренировъчни лагера по модел на NASA – в 
Измир, Турция през 2018 г. и в Хънтсвил, Алабама, 
САЩ през 2019 година. В момента Татяна е лице на 
програмата на Space Camp Turkiye за България, 
президент – основател на Интеракт клуб Добрич, 
посланик на фондацията “The Mars Generation”, 
както и на Атлантическия клуб в България.

Наскоро младата българка е приета в специалност 
„Космическо инженерство“, специализация 

„Ракетни горива“ в Embry–Riddle Aeronauti-
cal University (САЩ). Събраните дарения ще 
бъдат използвани за заплащане на таксата ѝ 
за обучение, за кампуса, учебните материали, 
застраховката, транспортните разходи, храна и 
др.

Това е третата успешно затворена кампания в 
дарителската платформа Подкрепи.бг. Сайтът 
е изграден изцяло от доброволци от различни 
професионални сфери (ИТ специалисти, 
предприемачи, юристи, счетоводители, 
маркетолози и др.) и не удържа никаква 
комисионна от събраните чрез кампании пари. 

Идеята за нея възниква преди повече от 
година, когато след скандала с друга популярна 
онлайн платформа за дарения, ИТ специалисти 
се обединяват и решават да създадат нова 
напълно прозрачна система, която да подпомага 
значими каузи в България. В началото на 2021 
г.  те регистрират  Сдружение с нестопанска цел 
"Подкрепи БГ", със седалище в гр. София.
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Над 80 отбора кандидатстваха в конкурса за 
иновации на Samsung Solve for Tomorrow

 Над 80 идеи бяха изпратени в първото 
издание на конкурса на Samsung България Solve 
for Tomorrow. Всяка от тях трябваше да предложи 
решение, с което да подобри живота на хората и 
общностите около тях чрез прилагането на умения 
свързани с наука, технологии, инженерство и 
математика (STEM) и дизайн мислене.

Журито на конкурса прегледа и оцени всички 
получени идеи. Общо 9 отбора бяха избрани да 
продължат в следващия етап на програмата, 
събирайки най-високи оценки от журито. 

В категория Безопасност и 
здравеопазване това са:

Spot Walk от МГ от “Баба Тонка”, Русе с идея за 
приложение, което стимулира хората да бъдат 
активни, като снимат забележителностите в 
града, научават интересни факти за историята 
на сградите. Te получават специално създадена 
парична единица, която може да бъде разменена 
за реални награди.

Cobalt Call от ЧЕСУ “Дорис Тенеди”, София 
предлагат умна кутия, инсталирана на публични 
места за спешна помощ при астма, алергии, 
инфаркт или инсулт, диабет и припадъци.

Фитонциди в кутия за хляб от Варненска 
търговска гимназия “Георги Стойков Раковски” 
– устройство, което генерира растенция с 
фитонцидни свойства с цел удължаване на срока 
на съхранение на различни продукти.

В категория Социално равенство 
избраните полуфиналисти са:

RELiWORK от Английска езикова гимназия “Гео 
Милев“, Русе предлагат иновативна платформа, 
в която непълнолетни младежи могат да намират 
работа безопасно и при стриктно спазване на 
законовите изисквания.

Цветен свят от СУ „Сава Доброплодни“, Шумен 
и ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, 
Бургас предлагат серия от компактни и удобни 
устройства в помощ на хората със зрителни 
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затруднения, чрез чиито сензори могат да 
се разчитат цветове, да се възпроизвежда 
значението на букви или да се засичат 
потенциални заплахи.

Достъп до работа на хора с увреждания от 
30. СУ “Братя Миладинови”, София предлагат 
иновативна платформа, в която хора с увреждания 
могат да потърсят работа и да получат подкрепа 
при реализацията си на пазара на труда.

Избраните отбори в категорията Околна 
среда и климат са:

VTOL-AIR POLLUTION DETECTOR от МГ“Д-р Петър 
Берон“, Варна с идея за летателен апарат, който 
измерва праховото замърсяване, изследва и 
записва метеорологични данни, чрез което 
показва измененията в параметрите над дадена 
географска област, за да да се проследят 
последиците от определени действия върху 
околната среда.

Project PGDSave Water от ПГДС, Хасково 
предлагат надграждане на ВиК инсталациите 
с допълнителен резервоар, който позволява 
повторна употреба на използваната вода.

Иновативен контейнер за саморазпределяне на 
битови отпадъци от СУ “Петко Рачов Славейков”, 
Видин, който разпознава различните отпадъци 
чрез специален сензор.

Всеки от избраните екипи ще има възможност да 
премине през менторска програма и да създаде 
прототип на идеята си, който ще бъде представен 
по време на специално събитие на финала на 
Solve for Tomorrow България през следващата 
година. 

Кандидатстването по програмата започна в края 
на септември и продължи до средата на ноември. 
Над 200 ученици и повече от 60 учители се 
включиха в пилотното издание на инициативата. 
Най-много идеи бяха получени от екипи от град 
София – 16, а представители на общо 22 града 
и 1 село изпратиха своите предложения за 

подобрение на живота на хората. Категорията 
Околна среда и климат предизвика най-голям 
интерес сред учениците и получи близо 30% от 
идеите.

В бързоразвиващото се време на технологични 
иновации, Samsung разработва програмата 
с идеята да повиши интереса на младежите 
към образованието по наука, технологии, 
инженерство и математика и чувствителността 
към местните предизвикателства. Едновременно 
с това участниците в нея имат възможност да се 
подготвят с компетентности, които ще им бъдат 
необходими за решаване на проблеми в бъдеще 
и как да използват уменията "4К" (креативност, 
критично мислене, колаборация, комуникация) 
чрез проектно базирани обучения.

Конкурсът Solve for Tomorrow 

има и специална категория, насочена към 
учителите. Тя е свързана със създаване на 
упражнения с добавена реалност (AR) с 
инструмента Smart CreatAR. Кандидатстването 
за нея е отворено до 24:00 ч. на 31.01.2023 г., а до 
06.02.2023 г. ще бъдат обявени 3 полуфиналисти, 
които също ще вземат участие във финалното 
събитие на инициативата.

Инициативата Solve for Tomorrow е част от 
глобалната политиката за корпоративна социална 
отговорност на Samsung. Започнала през 2010 
г. към момента е достигнала до 2 милиона 
ученици в 58 държави и отразява нуждата от 
прилагане на иновативни и интересни подходи 
в образованието, които да развиват уменията на 
учениците.

В България Solve for Tomorrow се развива пилотно 
през настоящата година и освен конкурса, 
предоставя и безплатни обучения за учители от 
цялата страна по дизайн мислене и създаване на 
учебно съдържание с добавена реалност (AR). До 
момента са се провели 16 обучения, в които се 
включиха над 320 учители от 36 града.
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Включете се в анкетата 

на младежките 
делегати към ООН

Ако сте на възраст между 15 и 29 г. и искате гласът 
ви да бъде представен на най-високо международно 
ниво, попълнете анкетата  “До Ню Йорк и назад” на 
българските младежки делегати към Организацията 
на обединените нации (ООН). Участието в нея е 
анонимно и отнема само 5 минути.

Виктория Савова и Цветелина Гарелова са настоящите 
младежки делегати към ООН на България. Тяхната 
цел е да бъдат връзката между младите хора, 
институциите в България и Организацията на 
обединените нации, представяйки техните мнения, 
идеи и нужди.

Чрез анкетата се идентифицират проблемите на 
младите хора в България, които да залегнат в 
основата на изказванията на делегатите пред 
различни международни форуми и да определят ...             

Вижте още: Uchi.bg

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект 
и технологии към Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, представи първите си изследователи на 
специално събитие, домакин на което бе президентът 
на Република България Румен Радев. На откриването на 
INSAIT през април тази година Президентът каза, че „IN-
SAIT успя да обедини усилията на четири правителства, 
които постигнаха единство в името на висока национална 
цел“, а днес сподели въодушевлението си от напредъка 
на инициативата: „Институтът за компютърни науки, 
изкуствен интелект и технологии (INSAIT) се превръща 
в стратегически за нашата страна проект. Той развива 
България във високите технологии, във водещи в 
бъдещето области на науката и технологиите, здрава 
основа за създаване на дълбоко технологични стартъпи 
и нови индустрии.“

В събитието участие взеха най-цитираният европейски 
учен в областта на изкуствения интелект проф. Люк Ван 
Гуул, който се присъедини към INSAIT тази година...

Вижте още: Uchi.bg

Над 2 милиона лева ще получат училищата, които 
работят по Национална програма „Иновации 
в действие“, съобщиха от Министерството на 
образованието и науката.

1 875 000 лв. се отпускат за популяризиране и 
мултиплициране на добри иновации. Предвижда се 
с тях да се осъществят партньорства с посещения в 
училищата за представяне на добри образователни 
иновации. По този модул се финансират 300 
иновативни училища, други 300, които нямат този 
статут, и двете български държавни училища в Прага 
и Братислава.

С 29 995 лв. ще се финансира организирането на 7 
регионални форума (конференции, методически 
срещи, дискусии, работни семинари за иновации в 
образованието). Те ще бъдат организирани от РУО в 
Благоевград, Враца, Велико Търново, Сливен, София-
град, Търговище и Хасково.

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Над 140 младежи 

от цялата страна се 
включиха във форума 

Voice it

Темата за психичното здраве обсъдиха младежи 
на осмото издание на младежкия форум „Voice it: 
Мнение от значение“. Децата говориха с политици по 
въпросите, които най-много ги вълнуват.

Събитието на 20 ноември, 2022,  в София се организира 
от младежка мрежа „Мегафон“ и Национална мрежа 
за децата по повод годишнината от подписването на 
Конвенцията за правата на детето на ООН.

Според проучване по проект “Гражданско участие 
на децата – актуални политики и законодателство”, 
77, 8% от децата смятат, че институциите не се 
допитват активно до децата, когато създават детски 
и младежки политики. В събитието се включиха над 
140 деца от младежка мрежа Мегафон и от няколко 
училища от София и страната.

Вижте още: Uchi.bg

Училища получават 
над 2 милиона лева 

за иновации

INSAIT привлече в 
България златни 

олимпийци и 
таланти от топ 
университети

https://uchi.bg/%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b2-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://uchi.bg/insait-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b9%d1%86/
https://uchi.bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-2-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%be/
https://uchi.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b4-140-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%86%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d1%85/
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Обучението по първа 

помощ 
дава ключови житейски 

умения на децата
Инциденти могат да се случат навсякъде и по 
всяко време, независимо, че съвременният живот 
не е свързан с особено много и големи рискове.  В 
много житейски ситуации, обаче, знанията и най-
вече практическите умения за оказване на първа 
помощ, могат да се окажат решаващи. А такива 
умения се изграждат постепенно и трябва да се 
опресняват сравнително редовно, за да бъдат 
действително ефективни при нужда. 

Затова, дори в днешното цивилизовано общество, 
уменията за оказване на първа помощ са 
ключови житейски умения, които децата трябва 
да усвоят още в ранна възраст и да поддържат 
през целия си живот. Освен това, обучението по 
първа помощ развива личностни качества, като 
съпричастност, отговорност и увереност...  
          Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Все повече чужденци 

учат висше образование 
в България

Увеличават се чужденците, които учат висше 
образование в България. През учебната 2021/2022 
година техният брой е 16 525, което 8,2% от 
всички студенти в страната. През 2013 г. делът им 
е бил двойно по-малък – 4,1%. Това става ясно от 
проект за актуализиране  на Националната карта 
на висшето образование в Република България, 
който е публикуван за обществено обсъждане.

Според документа България е първенец в 
целия ЕС по дял на чуждестранните студенти 
по медицински специалности. 58,5% от учещите 
„Медицина“ в страната са чужденци.

Общият брой на студентите в България е 200 
781. Това е по-малко от половината (48%) от 
определения от Националната агенция за оценя... 

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

https://uchi.bg/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%be%d0%b2/
https://uchi.bg/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d1%87%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be/
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Какви са рисковете за човешкото здраве от 
изменението на климата в Европа

Източник: Climateka.bg

 Според Световната метеорологична 
организация и Европейската служба за 
изменение на климата “Коперник” увеличението 
на средната годишна температура на въздуха в 
Европа е най-голямото от всички континенти в 
света за последните 30 г. и превишава повече 
от 2 пъти средното глобално повишение на 
температурите. Здравните последици вече са 
налице – през лятото на тази година, само в 
Испания и Португалия, горещините причиниха 
смъртта на 1700 души. 

Излагането на населението на горещи вълни 
в Европа се е увеличило средно с 57% през 
2010 – 2019 г., в сравнение с периода 2000 – 
2009 г., и с повече от 250% в някои региони на 
континента, твърди докладът на престижното 
британското списание “Лансет”, публикуван дни 
преди започването на конференцията на ООН 
за изменение на климата COP27. Екстремните 
жеги причиниха суша и пожари, които нанесоха 
сериозни щети на екосистемите, допринесоха за 

търговския дефицит и станаха една от причините 
за високата инфлация. Сериозни са и здравните 
последици от другите, свързани с изменението 
на климата, опасности – бури, наводнения, 
свлачища, пренасяни чрез вектори заболявания, 
продоволствена несигурност, снабденост с чиста 
питейна вода и т.н. Според генералния секретар 
на ООН Антониу Гутериш 

“климатичната криза ще убие 
човечеството, ако то не предприеме 

спешни действия”.

Британското списание „Лансет“ – едно от най-
известните, стари и авторитетни списания по 
обща медицина, от години публикува ежегоден 
доклад, посветен на изменението на климата 
и човешкото здраве. Той се изготвя от водещи 
специалисти от различни направления като 
екология, икономика, инженерни науки, експерти 
по енергетика, храни и транспорт, специалисти 
по обществено здраве и лекари и др. Първата 

http://www.climateka.bg
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публикация е от 2009 г., а проектът “The Lancet 
Countdown on health and climate change” започва 
през 2015 г. Докладите се публикуват преди 
срещите на върха по въпросите за изменението 
на климата и целят дa очертаят заплахите за 
общественото здраве, породени от промяната 
на климата, и отговорите на здравните системи, 
както и да насочат действията на политиците 
към приемането на мерки за смекчаване на 
изменението на климата с цел опазване на 
общественото здраве.

Докладът на Lancet Countdown за 2022 
г. за Европа: Трябва да се стремим към 

климатично устойчиво бъдеще

Преди няколко години започна и публикуването 
на регионални доклади, като тази година за 
първи път излиза доклад, посветен на Европа. 
Той е изготвен от 44 водещи учени от 29 
изследователски и международни институции 
в Европа, които изследват 33 индикатора за 
общественото здраве.

В доклада се отчита големият напредък, 
постигнат в областта на общественото 
здравеопазване, а именно увеличението на 

средната продължителност на живота с почти 
9 г. от 1980 г. насам. Отчита се, че развитите 
европейски страни имат едни от най-добрите 
системи за здравеопазване в света, които обаче в 
момента са изправени пред предизвикателствата 
на няколко кризи – пандемията от COVID-19, 
войната в Украйна, най-бързо разрастващата се 
мигрантска криза след Втората световна война, 
екологични проблеми и задълбочаващи се 
неравенства. 

В същото време повишението на средната 
годишна температура на въздуха в Европа е с 
почти 1°C по-високо от глобалното в сравнение с 
прединдустриалните времена, а лятото на 2022 г. 
беше най-горещото европейско лято в историята.
Според  Световната метеорологична организация 
(СМО) и Европейската служба за изменение 
на климата “Коперник” повишението на 
температурите в Европа е повече от два пъти 
по-голямо от средното за света повишение през 
последните 30 г. и е най-голямото от всички 
континенти в света.

Температурите в Европа са се повишили 
значително през периода 1991 – 2021 г. със 
средна скорост от около +0,5 °C на десетилетие. 
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Излагането на населението на горещи вълни се 
е увеличило средно с 57% през 2010 – 2019 г. в 
сравнение с периода 2000 – 2009 г. и с повече 
от 250% в някои региони на континента. Това е 
изложило възрастни хора, малки деца и хора със 
съпътстващи хронични заболявания и такива, 
които нямат адекватен достъп до здравни 
грижи, на висок риск от свързана с топлината 
заболеваемост и смъртност. Глобалното 
затопляне, наблюдавано между 2000 г. и 2020 
г., е причинило приблизително увеличение на 
свързаната с температурата смъртност средно 
с 15,1 допълнителни смъртни случая на милион 
жители на десетилетие. През гореспоменатия 
период в Европа 

91% от смъртните случаи поради 
екстремни метеорологични явления се 
дължат на въздействието на горещите 

вълни.

Брой часове в годината, в които човек е поставен 
под риск (1990 – 2020 г.) при извършване на 
физическа активност с умерена и висока 
интензивност при горещо време в Европа. Този 
нов индикатор показва, че рисковете от свързани 
с топлината заболявания при интензивна и 
умерена физическа активност нарастват заради 
високите температура на въздуха. 

Освен преките въздействия върху здравето, 
излагането на топлина има негативно влияние и 
върху поминъка на хората и е определящ фактор 
за социалните детерминанти на здравето, като 
намалява работоспособността. Предлагането 
на работна ръка в силно зависимите от 
метеорологичното време сектори (напр. селско 
стопанство) е било по-ниско през периода 2016 
– 2019 г., в сравнение с 1965 – 1994 г. поради 
увеличеното излагане на топлина. 

Интерес представлява индикаторът за 
климатизация. Посочва се, че климатикът е едно 
от най-добрите защитни средства при екстремни 
горещини. Въпреки това, достъпът до климатик 
за хора в неравностойно положение остава 

ограничен — между 50 и 125 млн. души в Европа 
не могат да си позволят топлинен комфорт на 
закрито. Така маргинализираните групи и бедните 
са изложени на повишен риск от свързани с 
топлината заболявания, а глобалното затопляне 
задълбочава здравните неравенства.

Непрекъснато нараства броят на домакинствата 
в Европа, които могат да си позволят климатик. 
Най-голямо увеличение се наблюдава във 
Финландия (162%) и Германия (122%). В България, 
по данни на НСИ, процентът на климатизирани 
жилища също се увеличава, достигайки 46% през 
2021 г.

Климатикът обаче е енергоемък способ за 
охлаждане, допринася за увеличението на 
емисиите на парникови газове, замърсяването 
на въздуха, пикове в потреблението на 
електричество и усилване на ефекта на градския 
топлинен остров. Съответно се препоръчва по-
широкото използване на пасивни средства за 
охлаждане.

Изменението на климата води и до 
все по-интензивни и чести екстремни 

метеорологични събития в Европа, 

с пряко и косвено въздействие върху здравето, 
загуба на инфраструктура и икономически 
разходи. Между 2011 г. и 2020 г. 55% от 
европейските региони са изпитали екстремни 
летни суши, а свързаните с климата екстремни 
събития са причинили рекордни икономически 
загуби през 2021 г. на обща стойност почти 48 
млрд. евро. Лятото на 2022 г. ще бъде запомнено 
с най-тежката суша от поне 500 г. насам, според 
Европейската обсерватория за засушаването. 
Две трети от територията на Европа са били 
засегнати от суша, с преки последици върху 
земеделието, производството на електроенергия, 
корабоплаването и здравето на гражданите. 
В България лятото ще бъде запомнено с 
безпрецедентните наводнения в Карловско.

Цялата статия е достъпна тук.

https://www.climateka.bg/riskove-zdrave-izmeneniya-klimat-lancet/
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Wikipedia - история и бъдеще на най-голямата 
енциклопедия в света

Автор: Мария Иванова
 Знаете ли кой е единственият химичен 
елемент, открит първо в Слънцето, за какво могат 
да бъдат използвани ксеноботите или кой е най-
успешният албум на група „Нирвана“? Отговорите 
на всички тези въпроси можете да откриете в 
уеб базираната енциклопедия със свободно 
съдържание Wikipedia. 

Наложила се като един от най-популярните 
сайтове в света, тя е феномен в дигиталния свят, 
но също и част от явление, датиращо столетия 
преди появата на интернет. Историята ѝ води 
началото си още от т. нар. 

Енциклопедично движение, 

което е основано от група френски мислители 
в епохата на Просвещението. Едни от най-
забележителните негови представители са 

ключови фигури като Рене Декарт, Шарл дьо 
Монтескьо, Франсоа-Мари Аруе Волтер, Дени 
Дидро, Жан-Батист льо Рон д'Аламбер, Жан-Жак 
Русо. Те участват в създаването на нова форма 
на познание - Енциклопедията, която има за 
цел да събере наличните по това време научни 
знания и да ги представи по достъпен начин 
пред обществеността.

Енциклопедичното движение (на френски: mou-
vement encyclopédique) е културно, литературно 
и интелектуално движение, което се налага във 
френската литература и философия през XVI-
II век. То се основава на идеята за универсална 
култура, споделяна от всички разумни хора и 
посветена на прогреса.

Какво е енциклопедия
 
Енциклопедията е справочник, който предоставя 
обща информация по дадена тема. Независимо 
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дали е изчерпателна колекция от знания във 
всички области на науката или специализиран 
справочник, тя дълги години е представлявала 
поредица от огромни като тухли книги, често - в 
няколко тома. Типичен пример е 

Larousse

- френска поредица от енциклопедии, основана 
през 1854 г. от Пиер Ларус. Днес тя предлага 
както придобилия легендарен статут “Льо Пти 
Ларус”, достъпен за всяко семейство, така и 
множество други справочници, мултимедийни 
енциклопедии и софтуерни продукти. Друг много 
популярен пример е

енциклопедия “Британика”, 

която е създадена през XVIII век под формата 
на общ справочник по всички интересуващи 
тогавашните интелектуалци теми, включително 
научни, технически, социални и др. Стремейки 
се да не остават по-назад, в Русия създават 
голямата руска 

енциклопедия Больша́я, 

която се състои от 35 номерирани тома и съдържа 
над 80 хил. статии. Тя се издава от 2004 до 2017 г., а 
през 2016 г. започва създаването на всеобхватен 
„Общонационален научно-образователен 
интерактивен енциклопедичен портал“, който 
се основава на нея. Плановете са порталът да 
заработи към края на 2022 година.

Wikipedia

С развитието на интернет и новите технологии, 
знанието става все по-общодостъпно и 
съществуването на енциклопедиите под формата 
на тежки томове постепенно е поставено под 
въпрос. Така се стига до създаването на свободната 
многоезична електронна енциклопедия Wikipe-
dia. Тя е основана от доброволци с ръководната 
роля на Джими Уейлс през януари 2001 г., а от 
декември 2003 г. съществува и нейната българска 
версия.
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В момента тя е едновременно най-голямата и 
най-бързо растящата в света енциклопедия, 
съдържаща версии на над 290 езика, 285 909 
статии на български език, както и 6 577 979 статии 
на английски. Успехът на Уикипедия се дължи на 
нейната

система МедияУики.

Тя се основава на силата на отвореното знание 
и позволява на всеки потребител да редактира 
дадена страница. Посетителите могат също 
да разгледат и историята, за да видят как 
се е развивала страницата във времето и 
кой е допринасял за нея. Тази достъпност и 
прозрачност са осигурени с цел да се насърчи 
сътрудничеството и разпространяването на 
свободни знания.

Ролята на общността

Вече 21 г. Wikipedia позволява на интернет 
потребители от цял свят да правят справки по 

всякакви теми. А още по-впечатляващо е, че 
тя се пише преди всичко от доброволци, които 
всеки ден добавят малки парчета информация в 
глобалната онлайн енциклопедия. Всеки, който 
пожелае, може да стане редактор и да създаде 
нова страница по тема, която го вълнува. Така се 
създава огромна общност от хиляди редактори по 
целия свят, които напълно доброволно споделят 
своите знания.

Във време, в което големите технологични 
платформи са собственост на няколко Big Tech 
компании, а много от по-перспективните проекти 
бързо биват придобити пак от тях, Wikipedia си 
остава гарант за независимост и достъпност на 
световното познание. Тя запазва ролята си на 
пазител на онези ценности, които са възникнали 
още при Просвещението и са останали водещи 
при създаването на интернет - свободен достъп, 
отворена система, прозрачност и свързаност.
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АНАТОМИЯ НА СЛУШАЛКИТЕ

Какво трябва да знаем за едно от най-често срещаните устройства в 
ежедневието ни

Автор: Павлин Луканов
 В наши дни почти всеки човек около 
нас използва слушалки, било то за музика, за 
провеждане на разговори или просто, за да се 
изолира от околния шум. В днешно време има 
разнообразни предложения, които основно се 
делят на жични и безжични, според метода на 
свързване с нашия телефон или компютър. Освен 
това обаче те се отличават и по типа дизайн, 
обхващащи цялата ушна мида, такива върху 
ухото и тип тапи, които влизат леко в ушния 
канал. Всичко зависи от личните предпочитания 
и разбира се от бюджета, с който разполагате. 
Независимо обаче какъв тип са слушалките, те 
включват някои основни елемента.

Основни компоненти - говорител и 
микрофон

На първо място това е говорител, а в някои случаи 
и повече от един, който реално пресъздава 
звуковите вълни. Говорителят може да е малък 
или по-голям в зависимост от модела слушалки, 
като от това до голяма степен зависи и силата, а 
и качеството на звука. Големината на говорителя 
обикновено се посочва в милиметри и обозначава 
диаметъра, като сред отличителните свойства 
тук са още честотният диапазон, импеданс и 
чувствителност.
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Типичният честотен обхват е 20 херца до 20 
килохерца, като по-премиум предложенията са с 
по-разширен диапазон, давайки повече детайли 
на звука. Мощността се измерва във ватове, 
като също се различава според използваните 
говорители.

В почти всички случаи има и микрофон или 
микрофони, с които е възможно провеждането 
на разговори. При жичните модели често те са 
в модул вграден в кабела, а при някои от по-
големите модели микрофонът е на подвижно и/
или откачащо се рамо. По-компактните безжични 
модели пък имат вградени в самите слушалки 
микрофони.

Микрофоните също имат честотен диапазон, а в 
някои случаи се използват и за шумопотискане. 
Това става чрез засичане на околния шум 
и генериране на звук, който го заглушава, 
оставяйки само съдържанието от говорителя. В 

други случаи микрофоните могат да се използват 
и за засилване на околния шум, за да можете по-
добре да чувате какво се случва около вас.

Захранване, управление и свързване

И докато жичните слушалки се захранват през 
кабела от свързаното устройство, безжичните 
модели разчитат на вградени батерии, които им 
дават автономия. Издръжливостта с един заряд 
варира много според модела, като напълно 
безжичните модели (TWS) имат и допълнителен 
кейс за съхранение и с батерия, от който се зарежат 
дори когато сте в движение. По-новите модели 
поддържат и технологии за бързо зареждане, а 
някои дори и за безжично зареждане.

Днешните слушалки предоставят и много повече 
възможности за управление, като в някои случаи 
това става чрез сензорни зони в конструкцията. 
Така чрез жестове като почукване, плъзгане и 
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стискане, можете да регулирате силата на звука, 
да управлявате музикалния плейбек, а и да 
приемате или отхвърляте разговори.

При жичните слушалки основно се разчита на 
свързване чрез познатия ни 3.5 милиметров жак 
или през USB Type-C порт за смартфони с An-
droid и Lightning порт за iPhone. Що се отнася до 
безжичната връзка, тя в повечето случаи е през 
технологията Bluetooth, която е универсално 
решение с голяма съвместимост за смартфони, 
таблети, компютри и т.н. В някои случаи се 
използва и друг тип безжична връзка, която е 
в честотата 2.4GHz. При тях обаче трябва да се 
използва и отделен приемник за устройството, от 
което ще излъчвате музиката. Ползите са в по-
ниска латентност на сигнала, както и често в по-
високото качество.

Други и за финал

Също така много модели имат IP сертификация, 
което позволява използването им по време на 
тренировка или в дъжда, тъй като са защитени 
от пот и леко намокряне. Допълнително, повечето 
безжични модели имат и специфично мобилно 
приложение, с което можете да регулирате 
редица параметри, като еквалайзер и настройки 
за управление.

Разбира се има много параметри, по които 
производителите придават индивидуален вид, 
а и усещане на моделите си. Това включва 
използването на различни материали и дизайни 
на устройствата. Наличен е голям избор като 
всеки от вас може сам да избере на какво да 
заложи.



                                                                                                                                                    26
NASA успешно 

изстреля към Луната 
най-мощната ракета в 

историята

Американската космическа агенция NASA успя да 
изстреля към Луната супермощната ракета SLS 
(Space Launch System). Тестовата мисия Artemis 1 
стартира в 8:48 ч. българско време.

Успехът ѝ превръща SLS в най-мощната до този 
момент ракета, която може да изведе в Космоса над 
70 тона полезен товар. Тя е част от програмата Ar-
temis на NASA и Европейската космическа агенция 
(ЕКА).

С днешното изстрелване ракетата изпрати модулът 
Orion на тестови безпилотен полет около Луната. 
Очаква се първият тестов полет да продължи 
три седмици, след което SLS да падне в Тихия 
океан. Целта на програмата е отново да отведе 
хора на повърхността на Луната, след 50-годишно 
прекъсване.

Вижте още: PixelMedia.bg

Нов мозъчен имплант 
прочита думите 

директно от мислите 
на хората

По време на годишната среща на невробиолозите бяха 
представени нови доказателства за изключителния 
потенциал на невралните импланти за възстановяване 
на речта. Авторите на тази научна работа описаха 
имплантирано в мозъка специализирано неголямо 
устройство, което превежда изговаряната наум реч 
в точно определени външни сигнали, които могат 
да бъдат класифицирани и записани в голяма база 
данни. С помощта на на този мозъчен имплант 
парализираните хора могат да си възвърнат 
изгубената способност да говорят, както и да пишат.

Към днешен ден има немалко хора, които в резултат 
от тежко заболяване или травма са се лишили от 
възможността да говорят и/или да пишат, и набират 
елементарен текст с помощта на движения на очите. 
Но тази специфична апаратура не е достъпна за 
всички, а и не всеки успява да се научи да ...

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Дигиталната игра „Опознай София“ е разработена по 
проект „Виртуално все по-позната София“, изпълняван 
от Фондация „Център за предприемачество и 
управленско развитие –  България“ с финансовата 
подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 
2022. Една от целите на проекта е да предизвика 
интереса на любознателните пътешественици да 
обикалят и опознават София и по този начин да 
печелят награди.

Обектите в играта се визуализират върху карта, 
обвързана с GPS координати. При тяхното посещение 
се получават значки, които са тематично обвързани 
с деветте маршрута. За първите пет най-мотивирани 
потребители, които са обиколили всички обекти и са 
събрали всички значки, организацията-изпълнител 
предвижда предметна награда. Проектът надгражда 
съществено предходно реализирания проект ...                   

Вижте още: Pixelmedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Охлаждащи покриви 
и торбички от листа 
са сред финалистите 

в хакатона на 
Kaufland

Дигитална игра 
„Опознай София“ 
дава награди за 
любознателните 
пътешественици

Десетки ученици и студенти между 15 и 25 години с 
интерес към науката, технологиите и иновациите от 
цялата страна се включиха в хакатона „Бъдещето на 
градовете“ на Panda Labs. Той е първият в рамките на 
второто издание на глобалната програма на WWF за 
устойчиви младежки иновации и предприемачество, 
която се реализира у нас с подкрепата на Kaufland 
България.

Хакатонът се проведе в онлайн формат, като 
участниците бяха разпределени в 10 отбора и 
разполагаха с 14 часа, за да открият нестандартни и 
алтернативни решения на конкретни предварително 
зададени казуси за устойчивото развитие на 
градовете. На тяхна помощ с информация, 
споделен опит и успешни примери от практиката 
се притекоха представители на науката, бизнеса и 
неправителствения сектор.

        Вижте още: Pixelmedia.bg

https://pixelmedia.bg/nasa-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd/
https://tech.offnews.bg/futuristic/nov-mozachen-implant-prochita-dumite-direktno-ot-mislite-na-horata-19947.html
https://pixelmedia.bg/%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0/
https://pixelmedia.bg/meta-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-quest-pro-vr-%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-1500-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0/
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Google работи по 

изкуствен интелект, 
който да превежда на 

1000 езика

Google обяви амбициозен план да разработи 
изкуствен интелект, който да превежда на 1000 от най-
разпространените езици по света. Това ще стане на 
етапи, като първият вече е завършен и представлява 
модел, който е обучен на над 400 езика, съобщава 
The Verge.

Google твърди, че този модел е „най-големият“ 
досега от гледна точка на брой езици. Той е важен за 
компанията и ще ѝ позволи да го прилага за множество 
функции. Жубин Гахрамани, вицепрезидент на Goog-
le AI, коментира, че подобни мащабни алгоритми 
отварят вратата за създаване на нови функции и 
възможности за изкуствения интелект. Особено 
важно ще е използването на модела за допълнително 
обучение на нови алгоритми и недостатъчно добре 
развити „онлайн пространства“.

                                Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Водещи компании с 
призив роботите им 
да не се използват 

за оръжия
Роботите днес са навсякъде, но често не го 
осъзнаваме. С новото поколение на тези разработки 
обаче, те ще са много по-видими. Например Spot 
на Boston Dynamics – роботът, който наподобява 
четириного животно вече може да се използва като 
помощник при бедствия и да пренася леки товари, 
да оглежда опасни зони, да превежда хора в горящи 
сгради и т.н.

Също така обаче е напълно възможно Spot да се 
превърне и в не толкова добър помощник на хората. 
Особено след като имаше и клипове със Spot с 
монтирано върху него оръжие за пейнтбол. Очаквано 
Boston Dynamics не хареса идеята и компанията е 
започнала инициатива, към която са се присъедини 
още пет други водещи производителя на роботи – 
Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open ...
     
       Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Очаква се автономните летателни апарати да 
навлязат успешно в сферата на логистиката и да 
я преобразят. Тази на пръв поглед извънземна 
тенденция не е новост за България. Представената 
и у нас международна логистична компания car-
go-partner вече проучва възможностите и подготвя 
съоръжения за внедряване на летателните машини в 
бизнеса си.

Да направят доставките по-бързи и по-евтини: 
дроновете го могат. Те са изключително ефективни 
в логистиката на последната миля и при спешните 
пратки, където предлагат непознати досега 
предимства. Най-малките и леки дронове могат да 
работят успешно и в складовите пространства. В тези 
роли безпилотните самолети могат да се управляват 
автоматично от специализиран софтуер, а прякото 
човешко участие вече не е нужно.         

Вижте още: Pixelmedia.bg

На официална церемония в Брюксел бяха обявени 
печелившите проекти в наградите „Партньорство за 
чист водород“ за 2022 г., които имат за цел да отличат 
най-добрите проекти в ЕС в областта на водорода в 
категориите „Най-добра иновация“, „Най-успешен 
пример“, „Най-добра информационна кампания“ и 
„Европейска водородна долина на годината“.

Церемонията по награждаването се състоя по време 
на Европейската седмица на водорода ― ежегодно 
събитие, посветено на водорода, под ръководството 
на Партньорството за чист водород и неговите 
членове — Европейската комисия, „Hydrogen Europe“ 
и „Hydrogen Europe Research“.

В категорията Най-добра иновация наградата беше 
присъдена на проекта NEWELY. Партньорите по 
проекта от Химикотехнологичния университет в ....

                       Вижте още:  Pixelmedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Обявиха 
победителите 
в наградите 

„Партньорство за чист 
водород“ за 2022 г.

Автономните 
летателни апарати 

– бъдещето на 
логистиката

https://tech.offnews.bg/futuristic/google-raboti-po-izkustven-intelekt-kojto-da-prevezhda-na-1000-ezika-19893.html
https://tech.offnews.bg/futuristic/vodeshti-kompanii-s-priziv-robotite-im-da-ne-se-izpolzvat-za-orazhia-19791.html
https://pixelmedia.bg/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%b4%d0%b5/
https://pixelmedia.bg/%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%b0/
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В ЗОРАТА НА МИНОДОБИВА НА 
АСТЕРОИДИ

Ще започне ли човечеството да усвоява ресурсите, 
достъпни на летящите космически скали

Автор: Александър Александров
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 До сега сме свикнали да ги възприемаме 
само като заплаха и това съвсем не е без 
основание. Ако се сблъска със Земята, един 
астероид би могъл да предизвика огромни 
разрушения и смъртта на много хора. А някои 
по-големи – дори края на цивилизацията ни като 
такава.

Тези небесни скали обаче могат да се окажат и 
страхотна възможност за човечеството, защото 
много от тях съдържат значителни ресурси – 
вода, желязо, злато, платина и какво ли още 
не. При това – в много по-големи количества 
от тези, достъпни на Земята. Потенциалните 
предимства са колосални – както за глобалната 
икономика и човечеството като цяло, така и 
в частност за компаниите, които успеят да 
осъществят добиването и транспортирането на 
тези ресурси. Неотдавна известният астрофизик 
и популяризатор на науката Нийл Деграс Тайсън 
заяви в телевизионно интервю, че очаква

първият трилионер в света

да се появи именно в този футуристичен сегмент. 
Съвсем логично през последните години в него 
бяха концентрирани значителни инвестиции и 
се появиха компании като Planetary Resources, 
които започнаха да изследват възможностите 
за минодобив на астероидите. И съответно в тях 
веднага се включиха с инвестиции милиардери 
от ранга на Ерик Шмид, дългогодишен главен 
изпълнителен директор на Google и Лари Пейдж, 
един от съоснователите на търсачката. Без да 
броим други като Илън Мъск и Джеф Безос, които 
вече имат космически компании и също гледат и 
в тази посока.

Тази дейност обаче има потенциал, далеч 
надхвърлящ просперитета на няколко 
свръхбогати хора и който на практика би могъл
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да промени из основи цялата световна 

икономика.

Днес изчерпването на достъпните ресурси на 
Земята става все по-реално и идеята за извличане 
на ценни материали от астероидите трябва да 
се разглежда и в този контекст. Още повече, че 
метали като злато и платина не са просто символ 
на богатството и форма на инвестиция. Те се 
съдържат във всеки компютър или смартфон 
и в множество други продукти. Съответно 
осигуряването им в по-големи количества би 
могло да направи редица устройства, а от там 
и дигиталните технологии като цяло много по-
достъпни.

Друг важен аспект е космическата 
икономика.

Ако човечеството планира да стане космическа 
цивилизация, рано или късно ще трябва да 
разшири присъствието си извън Земята. Първо 
с повече орбитални станции около самата нея, а 
след това – и с обитаеми бази на Луната, на Марс, 
както и чрез постепенно засилване на своето 

присъствие в периферията на Слънчевата 
система. Нереалистично е да мислим, че 
подобна експанзия може да се осъществи като 
изпращаме всички необходими материали и 
оборудване от Земята, преодолявайки всеки 
път нейната гравитация чрез скъпи ракети и 
огромно изразходване на гориво. Вместо това, 
ако се научим

да усвояваме ресурсите, налични в 
космоса,

ще можем да разполагаме с неизчерпаеми 
количества от всичко необходимо. При това 
– те ще са достъпни при нулева гравитация. 
С тях ще могат да се изграждат сателити със 
слънчеви панели, различни космически бази и 
апарати. А водата, преработена от наличния на 
астероидите лед, може да бъде превърната в 
гориво направо там, където то ще е необходимо.

Потенциалните предимства

от добиването на ресурси от астероидите са 
огромни. На нашата планета също има огромно 
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количество полезни изкопаеми, но по-силната 
гравитация тук е изтеглила повечето от тях в 
ядрото още в ранните години на образуването 
на планетата. Затова можем да достъпваме 
само малките количества, намиращи се близо 
до повърхността и при това – те също са трудни 
за достигане. На някои места се намират по-
големи залежи от злато, кобалт, желязо, манган 
и други елементи, попаднали там при сблъсъци 
на Земята с астероиди в миналото или при 
вулканична дейност. Но като цяло ресурсите на 
разположение на човечеството са относително 
малко и вече се дискутира

наближаващият момент, когато те ще 
свършат.

Докато тези на астероидите са лесно достъпни 
на повърхността, тъй като там не са действали 
същите геоложки процеси, които да ги заровят 
дълбоко под повърхността.

Не липсват обаче и огромни предизвикателства 
пред плановете ни да достъпим това космическо 
богатство. Те включват, разбира се високата 
цена на космическите полети, ненадеждната 
идентификация на астероидите, които са 
подходящи за добив и като цяло – все още много 

ограничените ни познания за тях. Без да броим 
множеството инженерни предизвикателства 
при самото извличане на материалите във 
враждебната космическа среда.

Технологии на минодобив

Вече се обсъждат четири най-ефективни опции 
за извличане на ресурси от астероидите. Това 
са доставката на суров астероиден материал 
на Земята, неговата обработка на място, за 
да се транспортират на планетата ни само 
обработени материали, както и произвеждането 
на гориво за обратното пътуване направо от 
добиваните ресурси. Един по-екзотичен и доста 
противоречив вариант е транспортирането на 
астероида до безопасна орбита около Луната 
или Земята и обработката му след това. Всички 
тези варианти обаче са само на теория и все още 
има огромен брой предизвикателства преди да 
успеем да извършим първата копка на някое от 
небесните тела.

Какво се случи с компаниите в сектора?

Само допреди няколко години дружества за 
астероиден минодобив като Planetary Resourc-
es и Deep Space Industries процъвтяваха и се 
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развиваха с бързи темпове. За да се стигне до 
2022 г., когато и двете са придобити от компании, 
които нямат нищо общо с тази футуристична 
дейност. А междувременно човечеството все още 
не е започнало такъв минодобив на нито един 
астероид.

Основният проблем,

според повечето учени и специалисти от сектора 
е, че тази дейност е изключително дългосрочно 
начинание. Тя може и да е много перспективна 
в бъдеще, но не е типичния бизнес, който частни 
инвеститори биха имали търпението да подкрепят. 
Според някои оценки, за да се създаде апарат, 
способен да копае и извлича полезни изкопаеми 
на астероиди, ще са необходими няколкостотин 
милиона долара. И при това – резултатите ще 
бъдат видими след много години. За сравнение 
първата в историята на човечеството

мисия за кацане на астероид,

взимане на семпли от него и връщането им на 
Земята – OSIRIS-Rex (Origins, Spectral Interpreta-
tion, Resource Identification, Security, Regolith Ex-

plorer) на NASA – беше изстреляна през септември 
2016 г., но кацна на повърхността на астероида 
101955 Bennu чак през октомври 2020 година. 
Завръщането й на Земята със семплите обаче се 
очаква чак в края на 2023 година. И ако цялото 
това време е необходимо за транспортирането 
на няколко камъка, то какво остава за добива 
на някакъв смислен от икономическа гледна 
точка обем ресурси и пренасянето им до нашата 
планета. Инвеститорите просто нямат търпение 
да финансират толкова дългосрочни проекти.

И въпреки, че нови компании с амбиции да 
навлязат в този бранш се появиха наскоро, 
се налага изводът, че вероятно за да започне 
човечеството да усвоява ресурите на астероидите, 
ще трябва тази дейност да получи държавно 
финансиране. Или да бъде обект на голямо 
международно обединение по подобие на проекти 
като Международната космическа станция, 
експерименталния реактор за термоядрен 
синтез ITER или Големия адронен колайдер. Само 
че значително по-скъпо. Алтернативата обаче 
е цивилизацията ни никога да не се развие в 
космоса, да не усвои Слънчевата система и да се 
задоволи с привършващите ресурси на нашата 
собствена планета.
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NoТhx пред Uchi.bg: 
За да си влогър не е нужно много време, 

достатъчно е да имаш желание
Ако се чудите защо един от най-популярните хора в българския интернет е 
избрал никнейма NoThx, кои са любимите му игри и лесно ли се става инфлуенсър, 
прочетете интервюто ни с него специално за Uchi.bg.

Въпросите зададе: Александър Александров

ВЪПРОС: Ти имаш една от най-големите 
аудитории в българското уеб пространство. 
Би ли се представил за онези читатели, 
които не те познават?

ОТГОВОР: Здравейте, казвам се Константин 
Кънев, на 36 години съм от София. По образование 
съм икономист, като от малък обичам да играя 
компютърни игри. Също така много обичам да 
пътувам, да пробвам интересни храни и не на 
последно място имам голяма страст към всякакви 
технологични устройства. Всички тези неща, 
които изброих, комбинирам в мой youtube канал, 
който скоро ще стане на 10 години. В последните 
2 години това ми е и основната работа.

ВЪПРОС: Защо избра името NoThx?

ОТГОВОР: Това е история от времето на dial-up 
интернет-а. Имах амбиции да ставам много 
добър играч на StarCraft. Това и до ден днешен е 
любимата ми игра. Та в началото на 2000 г. играех 
срещу чужденци посредством dial-up. Често 
играта лагваше или връзката прекъсваше изцяло, 
а аз исках да стана колкото може по-добър и за 
целта играех само срещу по-добри играчи от 
мен. И когато побеждавах някого, нямаше смисъл 
да играя пак срещу него, тъй като нямаше какво 
да науча от него, а и играта можеше да лагва и 
да си загубя времето.
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Но пък тогава беше прието, когато някой загуби 
да попита противника си за още една игра, но 
аз отказвах с отговора – "no thanks, gg", което 
значи "не благодаря, добра игра". gg - good game 
е символ на уважението в игрите, благодариш 
на опонента си за играта. Постепенно исках да 
съкратя това "no thanks" и стана "NoThx" и така 
постепенно това стана моят "прякор" в интернет 
пространството. 

ВЪПРОС: Лесно ли се става инфлуенсър в 
България? Какво е нужно?

ОТГОВОР: Буквално всеки човек може да е 
инфлуенсър. Въпреки, че не харесвам тази 
дума, тя става все по-популярна и използвана. 
Предпочитам да се наричам създател на 
съдържание, но и съдържанието което правя 
естествено влияе на хората, каквото е и 
значението на думата инфлуенсър. Та да, 
надявам се, че аз поне влияя добре на моите 
последователи.

Но да се върнем на въпроса – всеки човек който 
има желание да сподели с някой нещо или 
някаква история, било то под формата на аудио, 
на видео, на снимка, на рисунка или на какво ли 
още не, е един потенциален инфлуенсър. Затова 
смятам, че всеки може да бъде такъв. Вече 
дали е лесно – ако го правиш, без да ти прави 
впечатление, е лесно. Или поне аз така смятам, 
че го правя. Вече ако създаваш някакви планове 
и стратегии как да си успешен инфлуенсър, може 
би няма да е толкова лесно. Всичко е въпрос на 
гледна точка.

ВЪПРОС: Следиш повечето нови видео 
игри. Би ли откроил някои заглавия, които 
са те впечатлили през тази година?

ОТГОВОР: Както казах от малък обичам игрите. 
Добри игри за тази година, според мен, са God 
of War: Ragnarok, The Quarry, Plague Tale: Requi-
em, Horizon Forbidden West, Stray, Dying Light 2, 
Elden Ring и може би още много други. Очаквам 
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с нетърпение The Calisto Protocol, която излиза 
след няколко дни.

ВЪПРОС: Какво играеш напоследък?

ОТГОВОР: Довечера мисля да изиграя The Dark 
Pictures : The Devil In Me. Това е интерактивна 
драма представена като филм, в която ти влизаш 
в ролята на различни персонажи и спрямо 
изборите, които правиш, избираш как да се 
развие цялата история на играта. Има десетки 
различни развоя на събитията. Реално изборите 
ти определят живота на персонажите. Играта е 
част от поредица, като това е петата част. Всички 
персонажи са изиграни и озвучени от истински 
актьори.

ВЪПРОС: А какви тенденциите очакваш да 
движат гейминга през 2023 година?

ОТГОВОР: Не мисля, че нещо голямо, ново и 
неочаквано ще се случи през 2023 г. Смятам, 
че cloud gaming устройствата не са стигнали 
до пълния си потенциал и това тепърва ще се 
развива. Представям си устройства, които просто 
имат екран и хардуер достатъчен за да пуснат 
стрийм и по този начин да можеш да играеш 
всякакви игри навсякъде само с наличието 
на интернет. Такива устройства биха били 
много достъпни, а това комбинирано с някаква 
месечна услуга за достъп до игри, би било доста 
съвременно.

ВЪПРОС: През последните години 
инфлуенсъри като теб се наложиха като 
една медия от ново поколение, която 
се отличава с по-директна и искрена 
комуникация с аудиторията. Как, според 
теб, ще се развиват инфлуенсърите в 
бъдеще?

Смятам, че точно това което споменаваш във 
въпроса, е основната разлика, а именно това 
колко директно и искрено се чувствам примерно 
аз с моята аудитория. Аз говоря с моите зрители 

сякаш говоря с приятели, споделям им моите 
впечатления за различни устройства, сякаш 
разказвам за новостите в нещо на някой приятел. 
Това кара хората да ни чувстват по-близки, но 
и аз ги чувствам близки. Чувствам че трябва да 
съм напълно обективен примерно в ревютата, 
които правя, тъй като мога да подведа някой да 
си купи нещо, което не е хубаво и така да загуби 
пари.

Най-голямото ми удовлетворение идва, когато 
някой ми каже: взех си някое устройство, защото 
гледах твои ревюта и прецених че това е най-
добре за мен. Това е най-голямата награда за 
мен и това се отнася, както за хардуер, така и 
за всякакви други неща. Това доверие, което съм 
изградил, се гради с години. И аз имам уважение 
към хората и не искам да го изгубя. А вече как 
ще се развива това в бъдеще, не знам, ще видим 
след някоя друга година!

ВЪПРОС: Какво ще посъветваш младите 
хора в България, които искат да се пробват 
като влогъри?

ОТГОВОР: Смятам че всеки човек всеки ден 
трябва да изпробва нови неща, каквито и да 
са. Дори и нищо да не стане, всяко едно нещо 
е опит. Аз развивах youtube канала си като мое 
хоби повече от 8 години и то – докато имах доста 
сериозна и натоварваща работа. Казвам това 
основно с идеята, че не е нужно да разполагаш 
със супер много време. Достатъчно е просто да 
имаш желание. Като цяло човек има време за това, 
за което иска да има. Намерете нещото, за което 
искате да си хабите времето и влейте цялата 
си енергия в него. Смятам че в това модерно 
време, в което живеем, всичко е възможно. Мен 
ако ме бяхте питали преди пет години дали това 
би могло да ми е професия, сигурно щях да се 
изсмея. На мен това винаги ми е било хоби и начин 
да разпусна от напрегнатото ежедневие. Ето, 
че нещата се променят. Но пък когато работиш 
това, което ти доставя истински удоволствие, ти 
никога не си на работа и си истински щастлив. 
Това го пожелавам на всеки!
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СОФИЙСКИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 
НА КНИГАТА СЕ ЗАВРЪЩА 

 Софийският международен панаир на книгата (СМЛФ) 
ще се проведе от 6 до 11 декември 2022 г. в Националния 
дворец на културата (НДК). В присъствието на официални гости, 
председателят на Асоциация „Българска книга" Десислава 
Алексиева ще открие официално най-мащабния книжен форум у 
нас в 11:00 часа на 6 декември в Централното фоайе на НДК.

И тази година традиционният за декември панаир ще се превърне 
в притегателно място за 

срещи между читатели, издатели, писатели, илюстратори 
и преводачи. 

През годините престижният книжен форум се утвърди като 
истински литературен празник и вдъхновяващо събитие, което е 
традиционна коледна спирка в програмата на четящите хора. 

През декември панаирът на книгата се завръща към традиционния 
си мащаб от преди ковид пандемията - в него ще участват над 
150 издателства, които ще се разположат на 4 етажа в НДК. Освен 
огромния брой издатели, тази година се очаква и 

рекорд в броя на посетителите от всички възрасти, 

тъй като по време на Софийския международен панаир на 
книгата ще се проведат още две мащабни събития, свързани със 
съвременната литература и книгоиздаването в България – десетото 
издание на Софийския международен литературен фестивал и 

петия Софийски международен 
литературен фестивал за деца 
и младежи. Литературните 
срещи ще бъдат представени 
на две сцени. Събитията са част 
от Календара на културните 
събития на Столична община.

По време на Коледния панаир на 
книгата Асоциация „Българска 
книга" ще връчи и годишните си 

награди за книгоиздаване 
„Златен лъв". 

В номинацията участват 
професионалисти и журналисти, 
отразили в медиите новите 
книги. Критериите, по които се 
оценяват, са полиграфическо 
изпълнение, качество на текста 
и принос към националната 
култура, а категориите са две: за 
най-добър издателски проект и 
за издателски проект с най-
голяма обществена значимост. 
За първи път наградата е била 
присъдена през 1996 година.
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Зорница Христова, Издателство „Точица“: 
Когато философията говори на детски 
език, тя звучи много по-утешително

Източник: Kafene.bg Снимка: Яна Лозева

 Поводът за разговора ни със Зорница 
Христова, съосновател на издaтелство Точица, 
преводач, журналист и автор на детски книги, е 
представянето на седмата книга от поредицата 
„Философски закуски“ – „Успехът и провалът“ 
на френските автори Бриджит Лабе и Мишел 
Пюеш. Има ли тъмна страна успехът и може ли 
провалът да не бъде толкова страшен са само 
част от въпросите, които книгата поставя за 
обсъждане. Всички произведения от поредицата 
„Философски закуски“ разглеждат важни 
въпроси като любовта и приятелството, насилието 
и ненасилието, същност и външност, диктатура 
и демокрация. Книгите дават възможност на 
децата по разбираем и забавен начин да вникнат 
в темите, като не им предлагат готови отговори, а 
им оставят поле за интерпретации и възможност 
сами да достигнат до отговорите, които ги 
интересуват.

ВЪПРОС: Какво събира една детска 
писателка (Бриджит Лабе) и професор по 
философия в Сорбоната (Мишел Плюеш) в 
успешен творчески тандем, издал повече 
от 40 книги, посветени на важна, но 
често „трудна“ за възприемане от децата 
материя?

ОТГОВОР: Преди да стане на 37 г., Брижит Лабе 
живеела съвсем различен живот – занимавала 
се с бизнес. Но на 37 решила да се върне в 
университета. Записала се да учи философия в 
Сорбоната. И това променило живота й. Искала 
да предаде чудото на философията на децата, да 
търси заедно с тях отговори на въпросите им. И 
най-добрият начин бил да напише книга! Затова 
поканила преподавателя в Сорбоната Мишел 
Пюеш да й помогне с най-точните отговори. После 
срещнали Доминик Озел, който по това време 
бил редактор в издателство „Милан”. И се родила 

https://kafene.bg/%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%86%d0%b0/
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серията „Философски закуски”. Самата Брижит 
има две дъщери – а покрай тях и неизчерпаем 
запас от въпроси.

ВЪПРОС: Как решихте да представите на 
българските читатели избрани части от 
поредицата „Философски закуски“? Могат 
ли те да се определят като своеобразни 
наръчници по сложни за обяснение и 
разбиране от деца теми или са нещо 
повече? Как бихте ги определили Вие? И 
имате ли си любими книги сред тях?

ОТГОВОР: Аз говоря много малко френски. Да 
речем, че мога да „закуся” на този език, но не 
мога да обядвам с думи. Харесах поредицата в 
една брюкселска книжарница преди 10 години. 
Взех си няколко книжки уж да тренирам езика.. 
но се оказа, че ги разнасям със себе си просто, за 
да си ги чета. Боеций има книга „Утешението на 
философията”. Е, когато философията говори на 
детски език, тя звучи много по-утешително!

ВЪПРОС: Единствено детски книги ли са 
произведенията от поредицата или могат 
да бъдат полезни и в „сериозния“ свят 

на възрастните? Кои книги от серията 
предстои да бъдат издадени от издателство 
„Точица“?

ОТГОВОР: Много от въпросите, които си задаваме 
като деца, не получават отговор. Или по-лошо, 
получават отговор прибързано. И тези грешни 
отговори продължават да ни мъчат дори когато 
сме пораснали. Тогава не е ли по-добре да 
отворим уж детска книга за философия и да 
погледнем въпроса от друга страна? Току-виж 
детето в нас най-после се почувства успокоено. 
А когато имаме по-добри отговори, ще ни е по-
лесно да говорим със собствените си деца. И да 
не им предаваме страховете си.

ВЪПРОС: Какво за Вас са „успехът и 
провалът“ и имате ли си тайна рецепта за 
справяне с провалите?

ОТГОВОР: На мен много ми харесва идеята, че 
смесицата от успехи и провали придава вкус на 
живота. И че ако успехът не ти се услажда, значи 
има нещо сбъркано, трябва да смениш посоката. 
Има нещо в нас, което ни подсказва кои успехи и 
кои провали са значими и кои не са. Това са неща 
от книгата и много ми допадат. А често е смешно 
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да се опиташ да оцениш провала от едно до десет. 
Къде стои тестът по математика, примерно, ако 
под номер 10 е „зомби апокалипсис”? Не, не, не е 
„9”, там някъде е да си изгубиш котката. Двойка, 
провалче, другият път се постарай повече.

ВЪПРОС: Разкажете ни малко повече за 
поредицата от събития „Философски 
закуски“, които организирате в различни 
градове на страната. Как реагират децата 
на „сериозните“ теми, които обсъждате? И 
по-лесни ли са за възприемане от младите 
читатели с чаша какао и топъл кроасан в 
неформална обстановка? Къде предстоят 
подобни срещи и как могат да вземат 
участие хората, които се вълнуват от тях?

ОТГОВОР: Първо четем малко от книжката. Тя 
е кратка, така че четенето съвсем не отнема 
много време. После добавяме собствени въпроси 
към тези, които са предвидени в края. След 
това избираме няколко от тях и започваме да 
ги обсъждаме. Много често разговорите са и 
„философстване”, и споделяне на истории. И 
така се получава по-свободно и истинско – едно 

е да те поучава възрастен как трябва да мислиш, 
съвсем друго е да чуеш разсъжденията на друго 
дете.

ВЪПРОС: В сайта на издателство „Точица“ 
имате рубрика с кулинарни рецепти за 
деца. Кое Ви накара да отделите подобно 
„вкусно“ пространство в иначе „строгото“ 
поле на детската литература?

ОТГОВОР: Децата обожават да говорят за 
храна. Дори да не обичат да я ядат! И на мен 
ми се услаждат такива приказки. И вкусното е 
интересно, и фантастичното (торта в небето като 
при Джани Родари, шоколадена фабрика като при 
Роалд Дал), и леко подозрителното, и откровено 
гнусното! Спомнете си всякаквовкусовите 
бобчета в „Хари Потър”. Или класическия 
вещерски бъркоч! Детската литература и храната 
просто са прекрасна комбинация. На това ми 
обърна внимание латвийският писател Юрис 
Звиргздинш, докато опустошавахме банички със 
сланина в писателския дом във Вентспилс. Тази 
година издадохме и негова книга, „За рева на 
лъва”. Там пък има ментови кексчета!
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История на киното
Марлена Пенчева
 Киното е средство за масово забавление и индустрия за 
милиарди. Гледането на филми в киносалон, по телевизията, на 
компютър или смартфон е неразделна част от нашето ежедневие. 
Въпреки сравнително кратката си история, кинематографията 
е претърпяла огромно развитие до днес, когато всеки може да 
снима филм само с камерата на мобилния си телефон.

Развитието на филмовата технология започва в началото на 
19 в., когато в Белгия и Австрия разработват устройства от 
въртящи се дискове с прорези, през които се гледат поредица 
от рисунки, създавайки ефекта на движещо се изображение. 
Тези предшественици на съвременните филми са последвани от 
десетилетия експерименти, довели до първия филм, създаден от 
Едуард Мюбридж. През 1878 г. американският фотограф прави 
серия снимки на галопиращ кон с 24 последователно разположени 
камери.

През 1890 г. Томас Едисон и неговият асистент Уилям Диксън 
разработват първата филмова камера, наречена кинетограф. На 
следващата година Едисон изобретява и кинетоскопа - машина с 

отвор, която позволява на един 
човек да гледа лента от филм.
Ранните камери снимат с 16 
кадъра в секунда, което по 
днешните стандарти е доста 
ниска скорост. 13 кадъра в 
секунда е най-бавната скорост, 
с която човешкият мозък 
обработва последователно 
изображенията и ги приема 
като движещи се. Съвременните 
камери снимат с 25 кадъра в 
секунда.

Записването на филми с камера 
бързо се разпространява в 
Европа и Америка, давайки 
началото на най-новото 
изкуство в света.
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През 1894 г. братята Огюст и Луи Люмиер виждат демонстрация на 
кинетоскопа на Едисон и решават да го подобрят. По това време 
те управляват успешна фабрика за фотографски плаки в Лион, 
Франция. Създаденото устройство кинематограф е комбинация 
от филмова камера и проектор, а най-голямото постижение на 
французите пред американските изобретатели е, че движещите се 
изображения се прожектират на екран.

Братята Люмиер представят изобретението си на френската 
общественост през март 1895 г. с кратък филм, показващ как 
работници излизат от тяхната фабрика, а на 28 декември в Париж 
организират и първата в света платена прожекция, на която 
присъстват около 40 човека.

Въпреки че след 10 г. Люмиер напускат филмовия бизнес, те се 
считат за основатели на модерното кино.

До края на 19 в. във филмите се възпроизвежда основно движението. 
Няма звук, няма сюжет. Ранните филми са с продължителност от 5 
до 8 минути и по днешните стандарти са изключително примитивни, 
но за хората в началото на филмовата ера са били вълнуващи и 
реалистични.

В началото на 20 в. Франция е 
център на филмовата индустрия. 
Създателите на филми 
надхвърлят техническите 
аспекти на простото показване 
на движение и започват да 
разказват истории. Седмото 
изкуство дължи много и на 
френския режисьор Жорж 
Мелиес, който използва 
изключително иновативни 
за времето си техники на 
наслагване на изображения, 
двойна експозиция и умалени 
модели за първия в историята 
фантастичен филм „Пътуване 
до Луната“ през 1902 година.

Нямото кино

Периодът на немите филми 
изживява своя разцвет през 
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20-те години на миналия век. Постепенно се въвежда музикален 
съпровод, както и субтитри и писмени диалози, които се появяват 
между кадрите. Една от характеристиките на немите филми са 
резките движения на артистите, което е следствие от записа, 
извършен с 16-20 кадъра в секунда.

Цветното кино

Първоначално към черно-белите филми се добавя цвят с ръчно 
оцветяване. По-късно се използва техниката Кинемаколор, с 
която се прожектират филми през зелени и червени филтри. Тази 
технология обаче е ненадеждна, тъй като много цветове изглеждат 
или твърде ярки, или напълно липсващи.

През 1916 г. се появява едно от най-важните открития в киното 
- Техниколор, което позволява филмите да станат цветни. 
Технологията доста оскъпява процеса и повечето ленти се правят 
черно-бели. По-късно се усъвършенства методът за производство 
на цветни филми чрез смесване на 3 основни цвята. Истинската 
премиера на цветния филм може да се види чак през 1937 г. в 
пълнометражния анимационен филм на Уолт Дисни „Снежанка и 
седемте джуджета“.

Кино със звук

Американската компания 
Уорнър Брадърс прави 
технически пробив през 1927 г. с 
„Джаз певецът“ - първият филм 
със синхронизиран звук, който 
бележи края на ерата на нямото 
кино. Това става възможно 
със системата Витафон, която 
позволява запис на музика и 
глас на дискове, които след 
това се възпроизвеждат 
едновременно с филма. 
Иновациите продължават, но 
методът на звук върху филм 
се превръща в индустриален 
стандарт до дигиталната 
революция.

Появата на звука осигурява 
доминираща роля на 



                                                                                                                                                    43МИНАЛО
американската киноиндустрия и дава началото на така наречения 
„Златен век на Холивуд“. На 16 май 1929 г. в холивудския Рузвелт 
Хотел се организира и първата церемония по връчване на 
наградите „Оскар“, станали най-престижното отличие във 
филмовата индустрия.

Киното в България

Изследователите на седмото изкуство у нас нямат единодушно 
мнение кога е станала първата кинопрожекция в България. 
Първоначално се приема, че се е провела в Русе през февруари 
1897 г., но по-късно е открита вестникарска рекламна статия, 
според която в София са се организирали кинопрожекции малко 
преди това - през декември 1896 година.

В следващите години пътуващи кина обикалят цялата страна. 
През 1908 г. в столицата е отворен първият киносалон „Модерен 
театър“. Най-старият запазен български филм е „Откриване на 
Великото народно събрание във Велико Търново“ от 1911 г., а през 
1915 г. е прожектиран и първият български игрален черно-бял и 
ням филм - комедията „Българан е галант“. Сценарист, режисьор 
и изпълнител на главната роля е Васил Гендов.

Съвременното кино

От нямото кино до съвременната високотехнологична филмова 
индустрия, седмото изкуство не спира да създава иновации и да 
тества границите на човешкото въображение и емоции.

През последните 20 години 
филмовото изкуство се 
развива под въздействието 
на цифровите технологии. 
Повечето продукции се заснемат 
с компютърно генерирани 
ефекти като CGI (Computer - 
Generated Imagery) и вместо 
физическите 35-милиметрови 
ленти в метални кутии, 
филмите вече се изпращат към 
киносалоните дигитално.

Но киното загуби мястото си 
на върха на развлекателната 
индустрия и сега трябва да 
се бори за вниманието на 
зрителите с най-големите си 
конкуренти – телевизията, 
Интернет в лицето на онлайн 
стрийминг платформите, както 
и видеоигрите. Днес повечето 
хора гледат филми на системи 
за домашно кино, а услугите 
за стрийминг на филмово 
съдържание се оказаха по-
удобни за съвременния начин 
на живот от класическата 
кинозала.
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История на висшето образование за 
куклен театър в България

 В България висшето театрално 
образование за куклен театър започва през 
1959 година. Тогава стартира кукленият отдел 
към ВИТИЗ (сега НАТФИЗ), който отговаря за 
обучението на професионалните куклени кадри 
в страната.  

На 15 ноември 1962 г. Николина Георгиева, Атанас 
Илков и арх. Иван Цонев приемат 

първия випуск „Актьорското майсторство 
за куклен театър", 

общо 15 души (10 жени и 5 мъже). През 1966 г. се 
открива Учебният куклен театър със спектаклите 
„Карнавал на животните" в постановка на 
Николина Георгиева, по музиката на Сен-
Санс и „Светлосиният Петър" от Урбан Гюла, 
в постановка на Атанас Илков. През 1972 г. се 
открива специалността „Режисура за куклен 
театър", а през 1992 г. се открива 

специалността „Сценография за куклен 
театър".

В първите години създадените в процеса на 
обучение представления се играят на сцената 
на Учебния драматичен театър и в една от 
репетиционните зали на ул. „Г. С. Раковски". Едва 
в началото на 80-те студентите от куклените 
специалности във ВИТИЗ получават, специално 
създадена за нуждите им, сцена -  оборудвана 
с необходимата техника, салон с 90-ет места, в 
сградата на ул. „Стефан Караджа" №20. 

Поради природата си – по-малко вербална 
и повече визуална, поради по-лекия и лесно 
преносим декор и реквизит, учебните куклени 
представления бързо стигат до световните 
фестивали. Първата награда за ВИТИЗ Учебният 
куклен театър донася от фестивала в Монтрьо, 
Швейцария – 1968 г., със спектакъла „Карнавал на 
животните". През годините репертоарът поддържа 
основно заглавия за малките, но не липсват 
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спектакли за възрастни и експериментални 
проекти.

Днес Куклен театър НАТФИЗ 

продължава да бъде театърът с най-младата 
трупа в страната. На сцената му все така се 
обучават творците, които ще посветят живота 
си на българското и световно куклено изкуство, 
а публиката участва активно в укрепването им 
на сцената. За професионалната им подготовка 
са привлечени най-ярките представители 
на драматургията, актьорското майсторство, 
режисурата и сценографията в областта на 
кукления театър.

Във връзка с достойното отбелязване на 
60-годишнината Катедра „Куклен театър" при 
НАТФИЗ инициира три събития – юбилейна 
изложба, която се състоя през месец юли в парка 
пред Народния театър, научна конференция за 
експерти – творци и изследователи на кукления 
театър и гала-спектакъл.

Научната конференция 

ще се проведе на 5 декември в пространството 
на Куклен театър НАТФИЗ, с начален час 10.00 ч. 

Участие във форума ще вземат както доайените 
на кукленото образование в Академията, така 
и приобщените към мисията млади педагози. 
Докладите ще изнесат – проф. Славчо Маленов, 
проф. д.н. Дойчина Синигерска, проф. д-р 
Константин Каракостов, проф. д-р Катерина 
Илкова, доц. д-р Мирослав Цветанов, доц. д-р 
Валерия Кардашевска, доц. Боряна Георгиева, 
доц. д-р Михаела Тюлева, доц. д-р Тодор 
Димитров-Мечкарски, гл. ас. д-р Теменуга 
Первазова, гл. ас. д-р Петя Караджова, гл. ас. д-р 
Надежда Панайотова, ас. д-р Евгения Роева, д-р 
Михаил Байков, ас. д-р Весела Хаджиниколова, 
ас. Димитър Димитров, ас. Мариан Рангелов, ас. 
Венера Нечкова-Фингарова, ас. Любомир Генчев 
и Десислава Димитрова.

Спектакълът,

който ще събере куклената гилдия от страната 
на 16 декември е „Любовта на Дон Перлимплин" 
по Федерико Гарсия Лорка. Постановката и 
адаптацията принадлежат на проф. Боньо Лунгов, 
режисурата е дело на проф. д-р Константин 
Каракостов, ас. Мариан Рангелов и ас. Любомир 
Генчев, сценографията и куклите са на Евгения 
Лачева, а музиката – на Методи Иванов и Елена 
Методиева.

Пиесата „Любовта на Дон Перлимплин" 

е написана в далечната 1933 г. от бележития 
испански писател Федерико Гарсия Лорка. 
Силата на тази драматургия е в това, че е 
актуална и в наши дни. Екипът, реализирал 
това произведение с кукли, дава сериозна 
заявка за богатите възможности на кукления 
театър. Спектакълът впечатлява с прекрасната 
музика, куклите, сценографията и интересната 
хореография. Поезия и хумор се преплитат в 
оригиналното решение на постановъчния екип, 
спектакълът да бъде представен от три различни 
гледни точки. Младите актьори, от трети курс 
„Актьорство за куклен театър", впечатляват 
със своите умения при водене на куклите и 
изграждане на любопитни образи с тях.
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Новите рок звезди на 
България

Третото издание на наградите Агенти на промяната отличи най-
значимите каузи и хора, отдадени на доброволчество у нас
Александър Александров

 Датата е 16 ноември, а мястото – зала 
Силует на 19-тия етаж на хотел „Маринела“ в 
София. Още с влизането енергията се усеща във 
въздуха навсякъде около мен. Бил съм на хиляди 
събития в редица европейски държави, но това 
е някак различно от всичко друго, на което съм 
присъствал.

На едно място са събрани едни от най-
стойностните хора в България в момента. 
Достатъчно е да споменем Лазар Радков 
(Капачки за бъдеще), Никола Рахнев (Гората.БГ), 
Йоана Колева (Jamba), Ники Кънчев, популярен 
като телевизионен и радио водещ, но по-малко 
известен с многобройните каузи, които подкрепя, 
Алек Алексиев, актьор и активист. Благовеста 

Пугьова отсъстваше, но нейната фондация 
„Подарете книга“ също беше представена сред 
наградените. Да кажем, че това са

новите рок звезди на България,

може и да звучи малко пресилено, но по мое 
мнение те са точно такива. Хората, които 
неусетно и без много шум променят страната ни 
към по-добро с ежедневната си работа и често – 
с цената на безсънни нощи и много усилия.

Тазгодишното трето издание на наградите за 
отличаване на Агенти на добротворчеството 
и позитивната промяна събра всички тях и 
още много привърженици, представители на 
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медиите, артистичните и бизнес среди, за да 
насочи прожекторите към хората и каузите, 
които променят, а понякога буквално спасяват 
човешки животи. Водещи на събитието бяха 
журналистът Илия Илиев и актрисата Валентина 
Александрова, а журито включваше Ангел 
Георгиев, основател на Знам.бг, Анджела 
Иванова и Гергана Станчева – съоснователки 
на ЛАМ’ОН, журналистът Даниел Пенев, Лазар 
Радков - човекът, който превръща капачки от 
празни пластмасови бутилки в кувьози за бебета, 
биопредприемачът Петър Нефтелимов, Янка 
Трачук – Член на УС на Фондация „Сошъл Фючър“ 
и още много готини и стойностни личности.

Победителите

Всъщност истинските победители са всички 
онези български и чужди граждани, към които 
са насочени каузите и дейността на всички 
наградени организации. Както и обществото 

ни като цяло – защото макар и с малки стъпки 
промяната се случва в най-различни географски 
региони и сфери от живота ни.

А колкото до отличените – тази вечер те бяха 
нещо като „кой кой е сред добротворците в 
България“. Наградата за най-променящ екип 
взе Операция „Плюшено мече“, тази в категория 
Бизнес – хостинг компанията „SiteGround“, която 
наскоро обяви, че ще инвестира 100 млн. щ. 
долара в благотворителни каузи, а в категорията 
Комуникатори призът е за стартъп сайта „The Re-
cursive“.

Победител в категорията „Промяната във 
всеки“

стана Ивелина Гаджева от фондация „Дизайн 
за всички“, а огромно впечатление на публиката 
направи спечелилата приза за млад и позитивен 
агент на промяната 17-годишна Христослава 
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Колева, която е балкански шампион по плуване 
със Синдром на Даун и се занимава активно с 
още много спортни дисциплини и други дейности.

Наградата за най-значима кауза за годината беше 
връчена на Фондация „За доброто“, която работи 
активно в подкрепа на украинските бежанци, 
както и в помощ на много български деца, а 
призът за посланик отиде при Благовеста Пугьова 
заради дългогодишната дейност на основаната 
от нея фондация „Подарете книга“, която работи 
с деца от домове и специализирани центрове в 
цялата страна. Награди за въздействие получиха 
журналистката Ива Дойчинова и учителят 
Теодора Димитрова, който прави образованието 
по-достъпно с новите технологии.

Едно от най-популярните лица

на благотворителните активности - Никола Рахнев, 
основател на Гората БГ получи наградата за 
зелена промяна заради безбройните инициативи 
по залесяване в различни краища на България, 
както и други социални дейности, организирани 

от него. „Таратанци“ от своя страна бяха отличени 
с приза за културно наследство, Кристина 
Газиева – с този за разказвач-вдъхновител за 
вдъхновяващите истории в “Спасените”.

Фестивалът с благородна кауза „Изкуството е“ от 
Монтана получи приза за регионална промяна, а 
баскетболният клуб за хора в инвалидни колички 
„София Балкан“ си тръгна с признание като екип, 
подобряващ нагласите към промяна чрез спорт.

Акторът Алек Алексиев, Олга Минева от фондация 
Emprove, Енея Георгиев, бизнес журналист и 
Емилия Иванова, директор на 90 СУ „Ген. Хосе де 
Сан Мартин“ също си тръгнаха с награди. Сред 
победителите от предишни издания на конкурса, 
които този път връчваха отличията, пък бяха 
телевизионният и радио водещ Ники Кънчев, 
маратонецът Краси Георгиев, активистът Лазар 
Радков. Накрая Йоана Колева, председател на 
фондация „Сошъл Фючър“ изказа благодарност 
към журито и всички участници и пожела бъдещи 
успехи на всички номинирани и наградени по 
пътя към позитивни промени за обществото.
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 Два са българските технологични 
стартъпи, които тази година за първи път ще 
участват в акселераторската програма за 
прохождащи стартъпи на Bosch - Bosch Startup 
Harbour. В България тя се реализира съвместно 
с Bosch.IO – глобалното подразделение на Група 
Бош за проекти от най-ново поколение в областта 
на Интернет на нещата (IoT),  изкуствения 
интелект (AIoT) и дигитализацията. 

Bosch Startup Harbour дава възможност на 
технологични стартъпи да работят заедно с 
експертите на Група Бош и да получат достъп до 
иновации, технологии и бизнес ноу-хау, както и 
да допринесат за развитието на реален бизнес 
проект. Програмата е създадена в Германия 
и вече четири години се развива успешно на 
немския пазар, но тази година тя отвори врати и 
за технологични стартъпи от други страни. 

Bosch.IO започна да събира заявки от България 
за т.нар. Co-Innovation Track на програмата 
през август, като в него кандидатстваха над 
20 стартъпа. Участниците преминаха през 
селекция, която включваше срещи с експерти 
на Bosch от Германия и България. Общо три са 
избраните стартъпи в това направление, чрез 
което Бош помага на прохождащите компании 
да валидират бизнес идеите си чрез съвместна 
работа със специалистите на групата. Два от 
селектираните стартъпи са български, а един е 
германски. Избраните стартъпи от България са 
Efemarai и QuarkXR.

Efemarai 

е основана през 2021 година от Свет Пенков 
и Даниел Ангелов, които се познават още от 
гимназията, а по-късно завършват заедно и 
университета в Единбург. Те създават платформа 

Два български стартъпа ще участват в 
акселераторската програма на Bosch
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Българските стартъпи са изключително 
конкурентноспособни, мотивирани и най-вече 
дават голяма добавена стойност чрез решенията 
си, които разработват. Много сме горди, че два 
български стартъпа ще участват в Bosch Start-
up Harbour. Това е страхотна възможност за тях 
да валидират бизнес моделите си, а за нас като 
Група също да подобрим и усъвършенстваме 
своите решения“ - коментира Синиша Джукич, 
генерален мениджър на Bosch.IO България.  

Избраните стартъпи ще бъдат част от програмата 
в следващите четири месеца, като предстои 
да бъдат определени конкретните проекти, 
по които ще работят заедно с експертите на 
Bosch. В зависимост от постигнатите резултати, 
партньорството може да продължи и след 
завършването на програмата. 

Досега в Bosch Startup Harbour участие са взели 
35 стартъпа, разпределени в 6 различни кохорти. 
Статистиката показва, че процентът на оцеляване 
на участващите в програмата стартъпи е 80% 
след две години.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
за тестване и подобрение на Machine Learn-
ing (машинно обучение) модели. Мисията им е 
създаването на надеждно ML решение, което да 
решава и предотвратява проблеми в различни 
индустрии по-бързо и по-ефективно.

QuarkXR 

е технологична компания, която работи в сферата 
на Аugmented Reality (добавена реалност), Virtu-
al Reality (виртуална реалност) и Extended Real-
ity (разширена реалност). Основана е през 2016 
година и разработва изключително бърз софтуер 
за визуализация на големи и комплексни 3D 
модели в облака. Софтуерът им позволява 
преноса на моделите в близко до реално време 
към потребителите с помощта на AR/VR очила 
и в същото време постига висококачествено 
потребителско усещане. Стартъпът е официален 
партньор на Deutsche Telekom в сферата на 5G. 
QuarkXR работи още и с HTC, Nvidia и Dell. 

„Резултатите от старта на програмата в България 
са впечатляващи –получихме над 20 кандидатури 
в най-различни области на технологиите. 


