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Много е важно да се изгради цялостна образователна 
STEM среда в българските училища, защото това е 
бъдещето - коментира ръководителят на Националния 
STEM център проф. Найден Шиваров в специално 
интервю за Вестник Uchi.bg. Той посочи още, че е 
необходимо младите хора да придобият нужните 
знания и умения, за да се реализират успешно в 
професиите на бъдещето. Според него идеята на 
STEM обучението е учениците да се обучават в среда 
и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот и 
това не би следвало да се случва само в определени 
училища, а навсякъде.  
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ЩЕ СЕ ВЪРНЕМ ЛИ НА ЛУНАТА?

Технологии: 

Успешният старт на програмата Artemis насочва 
отново погледите към естествения спътник на 
Земята. Мащабната инициатива на NASA включва 
пилотирани кораби до там, както и изпращането 
на първата жена на лунната повърхност. 
Дългосрочната цел е изграждане на постоянен 

базов лагер на естествения спътник на Земята, 
който би трябвало в перспектива да улесни 
мисиите на хората до Марс. Artemis би трябвало 
да възстанови човешкото присъствие на Луната 
за първи път след мисията Apollo 17, проведена 
през 1972 година.                              Вижте повече на стр. 13
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Проф. Найден Шиваров:
STEM средата ще помогне на учениците да се 

реализират успешно в професиите на бъдещето

Ръководителят на Националния STEM център 
със специално интервю за Вестник Uchi.bg

Проф. Найден Шиваров ръководи Националния 
STEM център от м. март 2022 г. Завършил е 
докторантура по роботика в Техническия 
университет Виена, Австрия. Ръководител е на 
секция „Кибер-физични системи“ в ИИКТ-БАН. 
Изследователските му интереси са в сферата 
на учебната и сервизна роботика, мехатроника, 
кибер-физични системи, индустрия 4.0, IoT.  

Проф. Шиваров е ръководител на петима 
докторанти и преподавател по сервизна и 
учебна роботика. Има множество публикации 
в областта на роботиката и кибер-физичните 
системи в специализирани национални и 
международни издания, индексирани и 
реферирани в световните бази данни с научна 
информация Scopus и Web of Science. През 
септември 2022 г. получава академичната 
длъжност „професор“ от Института по 
информационни и комуникационни технологии 
към Българска академия на науките.

ВЪПРОС: Разкажете ни за Националния 
STEM Център и неговата дейност – това 
бившият учебен център на МОН ли е?

ОТГОВОР: Правилно сте се ориентирали. 
Националният STEM център е правоприемник на 
Учебния център на МОН, където се проверяват 
матурите и се готвят олимпийските отбори на 
страната. Сега, обаче, освен тази дейност, 
центърът осигурява подкрепа на STEM обучението 
за учители, ученици и студенти. Това означава, че 
нашите експерти в различни учебни направления 
разработват интегрирано съдържание, модели, 
методики и инструментариум в областта на STEM 
в помощ на училищата. Отделно от това, в центъра 
вече има оборудвана мини демонстрационна 
лаборатория, в която каним всички директори 
и учители да се запознаят с примерно базово 

оборудване за създаване на училищна STEM 
среда. 

ВЪПРОС: Какво точно представлява тази 
демо лаборатория?

ОТГОВОР: В демо центъра е разположено 
оборудване в следните пет направления: „3D 
дизайн и прототипиране“, „Зелени технологии и 
устойчиво развитие“, „Роботика и кибер-физични 
системи“, „Математика и информатика“ и 
„Природни науки“. На уебстраницата на НСЦ www.
mon-coo.com сме публикували кратко описание 
и видео за всяко едно от направленията, но 
разбира се, най-добре е оборудването да се види 
на място, за да може да бъде представено от 
нашите експерти и учителите да имат възможност 
да го изпробват.
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ВЪПРОС: Какви възможности за 
квалификация на българските учители 
предлага центърът?

ОТГОВОР: В цялостната визия на МОН за създаване 
на успешна училищна STEM среда е предвидено 
обучение по STEM на над 39 000 български 
учители. Тази програма предстои да стартира 
през следващата година, но отделно от нея НСЦ 
се стреми да подпомага процеса по повишаване 
квалификацията на учителите. Това е възможно 
чрез запознаване с базисното оборудване, за 
което говорих досега, както и чрез ползване на 
безплатните обучителни ресурси, които предстои 
да бъдат публикувани в е-библиотеката на 
интернет страницата на НСЦ. Също така имаме 
отворена гореща телефонна линия за учители, 
навлизащи и развиващи STEM в своите училища. 

ВЪПРОС: Защо е важно да се изгради 
цялостна образователна STEM среда в 
българските училища?

ОТГОВОР: Защото това е бъдещето. На първо 
място е необходимо младите хора да придобият 

нужните знания и умения, за да се реализират 
успешно в професиите на бъдещето. Идеята на 
STEM обучението е учениците да се обучават 
в среда и чрез методи, близки до бизнеса и 
реалния живот. Това не би следвало да се случва 
само в определени училища, а навсякъде, тъй 
като развитието на икономиката изисква нови 
компетентности от всеки – адаптивност, гъвкавост, 
дигитални, но и практически умения. STEM 
предлага точно това – интердисциплинарност, 
проектно-базиран и изследователски подход, 
практическа насоченост.  

ВЪПРОС: Какви инициативи ви предстоят в 
близко бъдеще?

ОТГОВОР: Най-голямото и важно начинание, 
което се очаква да стартира веднага след Нова 
година е проектът „STEM“ центрове и иновации 
в образовението“, финансиран по Плана за 
възстановяване и устойчивост. По този проект 
предстои да се надгради съществуващия 
Национален STEM център, както и да се изградят 
три регионални, за да има близки обучителни 
средища за учителите и учениците от всички 
краища на България. Другият компонент на 
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проекта е създаването на над 2270 училищни 
STEM центъра във всяко българско държавно 
и общинско училище, като хубавото е, че има 
финансиране за всички. 

ВЪПРОС: Каква е ролята на НСЦ в този 
проект, освен изграждането на собствените 
бази?

ОТГОВОР: НСЦ ще одобрява проектите, подадени 
от училищата, в частта оборудване и физическа 
среда. Вече имаме много въпроси от директори 
дали ще успеят да се вместят в сроковете за 
кандидатстване и използвам възможността да 
уверя, че сроковете ще бъдат достатъчни, за да 
може всеки училищен екип да помисли за своя 
концепция, да подготви проектно предложение и 
да има време за корекции, ако се налагат такива. 
Целта е всеки проект да се реализира до 2026 
година, затова ще работим усилено заедно с 
училищата това да се случи. 

ВЪПРОС: Училищата, които вече имат 
изградени STEM центрове по Националната 
програма, ще имат ли възможност да 
получат финансиране?

ОТГОВОР: Да, всички училища ще получат 
финансиране – тези, с изградени STEM центрове 
ще получат по-малък размер, но достатъчен, 
за да надградят това, което са реализирали 
до момента. На интернет страницата на МОН в 
частта НПВУ са публикувани две таблици по 
този проект – в едната са изброени всички 2270 
училища със съответното финансиране, което е 

изчислено спрямо броя на учениците. И още една 
таблица – с минималните технически изисквания 
за оборудването. Съветвам всички директори да 
се запознаят с тези таблици, за да имат готовност 
когато проектът стартира, да знаят базисните 
неща. 

ВЪПРОС: Какви идеи бихте дали на 
директорите, за да са сигурни, че са 
на прав път в реализирането на своята 
училищна STEM среда?

ВЪПРОС: Мога да дам няколко идеи, основани на 
въпросите, които получаваме от тях до момента 
– добре да съобразят STEM направлението 
с профила на своето училище, за да им е 
максимално полезно; да съберат свой екип от 
учители, които вече са припознали интегрираното 
преподаване в работата си и будни ученици, 
които много могат да им помогнат в изясняването 
на конкретната концепция; да се съобразяват 
най-вече с потребностите на своите учители 
и ученици, и на стратегията за развитие на 
собственото училище. Повтарям, че средства ще 
има за всички, а за въпроси, които възникват в 
процеса на реализиране на проектите да не се 
колебаят да се свържат с нас. 

И ако мога да дам един съвет – следете уеб 
страниците на МОН и НСЦ за публикуване 
на Насоките за изготвяне на проектните 
предложения и преди те да бъдат публикувани, 
бъдете внимателни с всякакви спекулативни 
предложения. 
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Конкурс търси добрите примери от българските 
класни стаи

 Всички учители в страната могат да споделят успешни 
примери и иновации от своята работа във второто издание 
на процеса “Добрите практики на фокус”. Инициативата е 
организирана от фондация “Заедно в час” и образователния сайт 
prepodavame.bg и цели да събере, опише и популяризира добри 
практики от български класни стаи и училища.

Организаторите ще подберат ефективни и устойчиви практики, 
които подобряват благосъстоянието на учениците, насърчават 
младежкото и детско участие и подкрепят академичния напредък 
на учениците.

Само за един месец вече са подадени 36 практики от 15 населени 
места. Добрите практики се събират на сайта https://prepodavame.
bg/dobrite-praktiki-na-fokus/  

Как се събират “Добрите практики на фокус”?

- до 20 декември – всеки желаещ преподавател може да подаде 
своя практика на страницата на конкурса.

- до 20 март – одобрените практики ще бъдат публикувани 
на prepodavame.bg след допълнително интервю с учителя и 
разпространени сред образователната общност.

- до 20 април – експертно жури и публично гласуване ще определят 
победителите в три категории.

Миналогодишното издание на 
“Добрите практики на фокус” 
се проведе в ограничен мащаб 
и описа над 30 добри практики. 

Отличени бяха четири 
практики:

Организиране на STEM ден в 90 
СУ “Ген.Хосе де Сан Мартин”, гр. 
София

Инициативата “Математиката е 
за всеки” на ОУ “Васил Левски”, 
гр. Разград

Практики за здравословно 
хранене от ОУ “Стою Шишков”, 
с.Търън

Интегрирани уроци по природни 
науки и изкуство от ОУ “Васил 
Левски”, гр. Белене

Фондация “Заедно в час” 

вече 12 години работи с мисия 
за осигуряване на качествено 
образование на всяко дете 
в България. За тази цел 
тя развива нови учители, 
подкрепя цели училищни екипи 
и изгражда партньорства за 
въвеждането на добри практики 
в образователната система. 
Организацията е създадена по 
инициатива и с финансовата 
подкрепа на фондация 
„Америка за България” и е част 
от международната мрежа 
Teach For All. 
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Варненско училище създаде собствена платформа за 
повишаване на четивната грамотност на учениците

 Варненското Средно училище “Климент 
Охридски” създаде собствена онлайн платформа 
за развиване на четивна (функционална) 
грамотност на учениците. Платформата 
Грамотност.бг е насочена към учители и родители 
и събира на едно място тематични уроци, полезни 
съвети и стратегии за развиване на най-важната 
грамотност за 21 век. Училището разработва 
платформата като част от по-голям проект, 
който се реализира в рамките на програма 
“Учим заедно” на фондация “Заедно в час” с 
финансовата подкрепа на Фондация “Америка 
за България”.

Грамотност.bg 

обединява на едно място програма за развитие и 
повишаване на функционалната грамотност на 8-9 
годишни ученици. В дигиталната образователна 
платформа учители и родители от цяла България 
могат да се възползват безплатно от полезни 
ресурси, разделени по трудност теми, 20 урока за 
развиване на функционалната грамотност, както 
и допълнителни съвети и стратегии за учене и 
преподаване. Всеки учител има на разположение 
ясна методология и разработени инструменти 
за първична оценка и оценка на напредъка на 
учениците. 

В секция “Учител” 

на платформата са включени и демонстративни 
видеа с примерни дейности, които са полезен и 
практичен ресурс за връхновение как да бъдат 
използвани материалите от платформата.

Грамотност.bg беше представена официално 
пред над 50 директори, учители и родители, 
представители на Регионалното управление по 
образованието във Варна и на Община Варна по 
време на закриващото събитие за проекта в края 
на ноември 2022 година.  

“Учим заедно” 

е третата програма на фондация “Заедно в 
час”, която стартира в края на 2021 г. Тя цели 
да стимулира училищата да предложат и 
приложат работещи решения, които допринасят 
за наваксване на пропуските от пандемията в 
знанията и уменията на учениците в България.

Програмата се реализира с финансовата 
подкрепа на Фондация „Америка за България”. 
През първата година на програмата бяха 
одобрени шест училищни проекта от различни 
области на страната.  Фондация “Заедно в 
час” вече 12 години работи за това всяко дете 
в България да има достъп до качествено 
образование и възможност да реализира 
потенциала си, независимо от средата, в която 
живее, и социално-икономическия си произход.
Мисията на организацията е да развива нови 
учители, да подкрепя училищни екипи и да 
изгражда партньорства за въвеждането на добри 
практики в образователната система. “Заедно в 
час” е създадена по инициатива и с финансовата 
подкрепа на фондация “Америка за България” и 
е част от глобалната образователна мрежа Teach 
For All.
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INSAIT стартира изследователска 
програма за студенти

 Институтът за компютърни науки, 
изкуствен интелект и технологии към Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ INSAIT обяви 
лятна изследователска програма за студенти, 
обучаващи се в бакалавърски и магистърски 
програми. 

Програмата 

е създадена по успешния модел на летните 
студентски изследователски програми на елитни 
университети като ETH Цюрих, Калифорнийския 
Институт по Технологии (Caltech) и Масачузетския 
Технологичен Институт (MIT) и дава възможност 
за изследователска дейност под ръководството 
на едни от най-добрите професори в света на 
компютърните науки и изкуствения интелект, 
сред които проф. Люк Ван Гуул, проф. Мартин 
Вечев, проф. Драгомир Радев и други. Стажът 
е с възнаграждение от 1500 EUR месечно, с 
продължителност между 8 и 10 седмици и ще се 
проведе в периода между юни и август 2023-а 
година в София.

Целта на програмата 

е студентите да се докоснат до процесите, хората 
и културата в научно-изследователските среди и 
да придобият знания в изключително актуални 
области като машинно самообучение, автономни 
коли, обработка на естествен език, киберсигурност 
и други. Летните изследователски програми са 
доказан механизъм за привличането на младите 
таланти към света на науката, изследователската 
дейност и света на високите технологиите.

Програма е отворена за кандидатстване до края 
на януари 2023-а година. Повече за условията на 
кандидатстване на уеб страницата на INSAIT – 
insait.ai/surf

INSAIT е първият институт в Източна Европа, който 
предлага условия за работа на световно ниво, 
съответстващи на тези във водещите западни 
университети и институти. Той е структуриран като 
специално звено към Софийския университет “Св. 
Климент Охридски” и е създаден в партньорство 
с швейцарските ETH Zurich и EPFL
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Наградиха най-добрите учители, директори и 
образователни учреждения у нас

 На 1 декември 2022 г. в София се състоя 
тържественото отбелязване на 15-годишния 
юбилей на Асоциацията на Кеймбридж училищата 
в България. По време на събитието бяха връчени 
и ежегодните награди за образование на 
сдружението. Наградите отличиха най-изявените 
и мотивирани представители на Асоциацията в 
5 категории: „Отговорник на годината“, „Учител 
на годината“, „Директор на годината“, „Езиков 
център на годината“ и „Училище на годината“.

Старшият учител по английски език Ралица 
Карлова, със стаж над 18 години и настоящ 
преподавател в 32. СУ с преподаване на чужди 
езици „Св. Климент Охридски“, гр. София стана 
„Учител на годината“ за 2022 г.

Второ място в категорията с равен брой точки, 
заслужиха две дами – Димитрия Хаджиева, 
учител по английски език в Неврокопска 
професионална гимназия „Димитър Талев“, гр. 
Гоце Делчев и Цветелена Таралова, главен учител 
по английски език в Национална финансово-
стопанска гимназия (НФСГ), гр. София. Трето място 

зае Николай Чакъров, главен учител по история и 
цивилизации в Средно училище с преподаване 
на немски език „Фридрих Шилер“, гр. Русе.

За „Директор на годината“ бе избрана Елка 
Божикова директор вече 24 години на Природо-
математическа гимназия „Яне Сандански“, гр. 
Гоце Делчев. Под нейно ръководство училището 
е включено в първия списък на иновативните 
училища в България. На второ място журито отлъчи 
трима победители, това са Снежина Георгиева, 
директор на 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. 
София, Мая Гешева, директор на Национална 
финансово-стопанска гимназия, гр. София и д-р 
Нели Киркова- Костова, директор  на 32. СУИЧЕ 
„Св. Климент Охридски“, гр. София. Бронзът в 
категорията зае Румяна Парцова, директор на 68. 
СУ „Акад. Никола Обрешков“, гр. София.

Отличието „Училище на годината“ получи най-
старото учебно заведение в град Враца и региона 
– СУ „Христо Ботев”. На второ място се класира 2. 
СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище, а 
трето място зае СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък.
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Специалната награда за училището с най-
добро представяне на престижното световно 
състезание по английски език Kangaroo Global 
Linguistics получи 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, чиято 
възпитаничка Боряна Ангелова бе отличена в 
международния кръг на състезанието за „Общ 
победител за 2022 година“.

Златото в категория „Езиков център на годината“ 
грабна Езиков и изпитен център  „АВО“, гр. София 
– единственият акредитиран център за България 
за провеждане на курсовете за международна 
преподавателска правоспособност на 
Университета Кеймбридж – „CELTA“ и „DELTA“. 
Среброто и бронзът получиха съответно езиков 
център „Alexander Language School – Burgas“, гр. 
Бургас и учебен център „Интелект“, гр. Карлово.

„Отговорник на годината“ стана Десислава 
Иванова, зам.-директор на 128. СУ „Алберт 
Айнщайн“, гр. София. Училището е член на 
Асоциацията от 10 години по инициатива на г-жа 
Огнянова, чиито лидерски качества мотивират 

учители и ученици за участие в богатата програма 
от дейности. На второ и трето място се класираха 
съответно Цветан Спасов от 81. СУ „Виктор Юго“, 
гр. София и Антония Ангелова от ЧОУ „Света 
София“, гр. София.

Постъпилите кандидатури бяха оценени от 
експертно жури, съставено от четири утвърдени 
личности в сферата на образованието и словото. 
Това са: даровитият писател и водещ специалист 
по демография и етно-религиозни конфликти – 
Георги Бърдаров, мениджърът образователни 
програми към Google – Наталия Митева, 
главният инспектор в Националния инспекторат 
по образование – Надежда Николчева, и 
преподавателят по информационни технологии в 
столичното 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, с над 20 
години опит в професията – Искра Георгиева.

Всички победители получиха специални плакети 
и грамоти, а церемонията бе придружена от 
празнична програма, специално участие на 
певицата Маги Джанаварова и музикантът Денис 
Попстоев и много добро настроение.
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Дискордиа отличи 

четирима студенти от 
УНСС със стипендия 

Дискордиа, най-голямата транспортно-логистична 
компания в България и лидер в Европа, отличи 
четирима студенти от УНСС със стипендия от 2000 
лева за всеки. Избраните стипендианти са от 
катедрите „Икономика на транспорта и енергетиката“ 
и „Логистика и вериги на доставките“, и са първите 
наградени по стартиралата наскоро съвместна 
стипендиантска програма на компанията и 
университета, целяща да осигури на обучаващите се 
по-добра практическа подготовка и възможности за 
растеж.

Изборът на отличените студенти бе направен на 
базата на следните критерии: завършен минимум 
първи курс, балообразуване от среден успех за 
последните 2 семестъра, есе и събеседване с 
представител от Дискордиа. Всеки от победителите 
получава стипендия на стойност 2000 лева...

Вижте още: Uchi.bg

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика 
(ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките чества 
50 години от създаването си с тържествено събрание, 
което се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на 
Академията. Почетен плакет ЗЛАТЕН присъди БАН на 
Института. Отличието е за изключителен принос за 
развитието на съвременните фундаментални и научно-
приложни изследвания в областта на ядрената физика, 
теоретичната и математична физика, ректорната физика 
и др. и по повод 50-та годишнина от основаването му. 
Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Стефан 
Хаджитодоров връчи плакета и поздравителен адрес 
от името на ръководството на Академията на директора 
доц. Лъчезар Георгиев.

Фундаменталните и приложни изследвания на учените 
от института са високо оценени в международната 
колегия и неговите сътрудници са търсени партньори в 
световното научно пространство. Със своята експертиза 
те участват в работата на редица държавни институции....

Вижте още тук

С решението временната мярка за 9% намален ДДС на 
книги да стане постоянна, народните представители 
спасиха издателския бизнес. Парламентът прие днес 
на второ четене промените в Закона за данък върху 
добавената стойност. Решението намалената ставка 
да стане постоянна бе взето с гласовете на 178 
народни представители от всички политически сили, 
двама бяха „против” и двама се въздържаха.

Ставката на данъка от 9 на сто важи за доставка на 
книги на физически носители или извършвана по 
електронен път, или и двете (включително учебници, 
познавателни книжки и учебни комплекти, детски 
книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, 
печатни или ръкописни нотни издания), периодични 
печатни произведения – вестници и списания, на 
физически носители или извършвана по електронен 
път или и двете, различни от публикации, които са 
изцяло или основно предназначени за реклама и...

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
75 години от създаването 

на Института за 
исторически изследвания

Институтът за исторически изследвания на 
Българската академия на науките отбеляза 75 години 
от своето създаване с конференция в зала „Проф. 
Марин Дринов“ на БАН. В тържественото си слово 
директорът доц. Даниел Вачков припомни основната 
мисия на института – да издирва, систематизира и 
издава извори за българската история. Благодарение 
на работата на учените институтът е еталон за 
изчерпателно изследване и многообразие на 
изследваните теми, каза доц. Вачков.

Главният научен секретар на Българската академия 
на науките проф. Нели Косева връчи на директора 
на Института за исторически изследвания  
Почетен плакет ЗЛАТЕН. Наградата се присъжда 
за изключителни приноси във фундаменталните 
и научно-приложни изследвания на българската 
история, на историческите процеси в европейски ...                               

Вижте още тук

9% ДДС става 
постоянен за 

учебници, книги, 
вестници и списания

50 години Институт 
за ядрени 

изследвания и 
ядрена енергетика 

на БАН

https://uchi.bg/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%be/
https://www.bas.bg/?p=41965
https://uchi.bg/9-%d0%b4%d0%b4%d1%81-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8/
https://www.bas.bg/?p=42186
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МОН предлага да има 
девет нови защитени 

специалности
Нови девет специалности да влязат в Списъка 
на защитените от държавата специалности от 
професии за 2023/2024 учебна година, предлага 
Министерството на образованието и науката. 
Списъкът е публикуван за обществено обсъждане 
на сайта на МОН.

Седем от специалностите са от професионално 
направление „Строителство“ – „Строително 
дърводелство“, „Строително тенекеджийство“, 
„Вътрешни облицовки“, „Покриви“, „Метални 
конструкции“, „Сухо строителство“ и „Строител 
на релсови пътища и съоръжения към тях“. 
Останалите две са „Класически инструменти“ 
за професия „Лютиер“ от професионално 
направление „Приложни изкуства и занаяти“ и 
„Конструиране, моделиране и технология... 
           Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ

Студенти от СУ 
организират кампанията 

“Минута за Коледа”

“Минута за Коледа” е инициатива на Студентски 
съвет при Софийски университет “Св. Климент 
Охридски”, която се провежда за 8-ма поредна 
година, като целта на студентите е кампанията да 
достига до все повече хора, разпространявайки 
вълшебния дух на Коледа за предстоящите 
празници.
Участието в инициативата става изключително 
лесно, като всеки желаещ може да напише 
своите пожелания онлайн на сайта на Студентски 
съвет: https://sustudents.bg/minuta-za-koleda , 
които след това ще бъдат поставени в пликове 
с коледни послания, които да бъдат пуснати в 
пощенски кутии на случаен принцип в множество 
български градове. Платформата ще бъде активна 
от 1-ви до 16-ти декември, като след затварянето 
й офисът на Студентски съвет ще .... 

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%bc%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bd/
https://uchi.bg/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%83-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82/
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ЩЕ СЕ ВЪРНЕМ ЛИ НА ЛУНАТА?

Успешният старт на програмата Artemis на NASA насочва 
отново погледите към естествения спътник на Земята

Александър Александров
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 Датата е 16 ноември, часът – 8:48 ч. българско време. 
Погледите на всички космически ентусиасти по света са насочени 
към стрийминга на Американската космическа агенция NASA от 
центъра за полети Кенеди във Флорида. Милиони гледат на живо 
историческото изстрелване на новата свръхмощна ракета SLS 
(Space Launch System) на САЩ, която поема по своя път към Луната 
в рамките на тестовата мисия Artemis 1, част от космическата 
програма Artemis.

Броени дни по-късно – на 21 ноември – NASA предава на живо и 
преминаването на Orion в близост до естествения спътник. Това е 
само първата стъпка от дългия път на програмата, която в крайна 
сметка

трябва да върне хората обратно на Луната.

Към ракетата е прикрепен модулът Orion, който през следващите 
дни осъществява своя първи тестови полет около Луната. Мисията 
беше с продължителност три седмици, завършвайки с безопасно 
падане на апарата в Тихия океан. Тя е безпилотна, но самият 
кораб Orion е конструиран да превозва хора и именно с него са 
свързани надеждите на САЩ за бъдещо господство в извънземното 
пространство. Разбира се и днес Америка има капацитета да 
изпраща хора и товари в орбита, но с помощта на частни космически 
компании като Space X на Илън Мъск. Програмата Artemis обаче 
се очаква да отбележи завръщането на държавната агенция NASA 
в космоса, след прекратяването на полетите на совалки, белязано 
от две катастрофи, довели до човешки жертви.

Успешното изстрелване на 
системата SLS е свързано с 
поставянето на редица рекорди. 
Тя автоматично се превръща в

най-мощната ракета

с капацитет над 70 тона полезен 
товар. Самият космически 
кораб Orion пък постави нов 
рекорд за полет на NASA, след 
като прелетя по-далеч от всеки 
друг апарат, предназначен 
да превозва астронавти. По 
този начин Orion е надминал 
предишния рекорд, поставен 
от Аполо 13 през 1970 година 
и е бил на приблизително 
401 798 километра от 
Земята. Любопитно е, че 
първоначалният полетен план 
на Аполо 13 не е предвиждал 
поставянето на рекорди. Едва 
след като експлозия по средата 
на мисията принуждава NASA да 
начертае нов курс за връщане, 
командният модул на Аполо 13 
поставя предишния рекорд от 
400 171 километра разстояние 
от Земята.

Какво е програмата 
Artemis?

Тя представлява мащабна 
инициатива на NASA за 
изследване на Луната, 
включваща пилотирани кораби 
до там, както и изпращането 
на първата жена на лунната 
повърхност. Дългосрочната 
цел е ни повече, ни по-малко 
от изграждане на постоянен 
базов лагер на Луната, който 
би трябвало в перспектива 
да улесни мисиите на хора до 
Марс.



                                                                                                                                                    15НАУКА
Освен САЩ, в програмата участват три партньорски организации 
– Европейската космическа агенция ESA, Японската агенция за 
аерокосмически изследвания JAXA и Канадската космическа 
агенция CSA. Artemis би трябвало да възстанови човешкото 
присъствие на Луната за първи път след мисията Apollo 17, 
проведена през 1972 г., при която за последен път хора бяха 
изпратени там.

Какво включва програмата?

В нейните рамки има проекти за разработване на ракетата Space 
Launch System (SLS), космическия кораб Orion, космическата 
станция Lunar Gateway, както и модул за кацане. Именно първите 
два компонента бяха тествани с изстрелването през ноември. 
Artemis представлява сътрудничество между правителствени 
космически агенции и частни компании за орбитални полети.

Програмата Artemis е официално създадена през 2017 г. по време 
на администрацията на президента Доналд Тръмп и на практика 
наследява предишната програма Constellation (2005–2010), която 
съвпадна с управлението на президентите Буш и Обама. Първото 
тестово изстрелване беше предвидено за 2016 г., но в крайна 
сметка след много отлагания се осъществи миналия ноември.

Какво предстои?

Очаква се в рамките на 
програмата Artemis през 2024 
г. четирима астронавти да 
пътуват до естествения спътник 
на Земята, а година по-късно 
– двама от тях да стъпят на 
неговата повърхност. За 2027 
г. пък е планирано скачването 
на Artemis 4 с Lunar Gateway, 
а след това се предвиждат още 
годишни кацания на Луната. 
Мнозина анализатори очакват 
обаче тези срокове тепърва 
да бъдат променяни. Така или 
иначе евнетуално програмата 
би трябвало да доведе до 
създаването на обитаема 
човешка база на Луната, а то 
от своя страна да отговори на 
множество въпроси, свързани с 
това способни ли сме като вид 
да живеем на друго небесно 
тяло. И съответно – да станем 
космическа цивилизация.
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Готова е кулата за новия телескоп в  
Роженската обсерватория

 Приключиха дейностите по изграждането 
на кулата за новия 1.5-метров телескоп в 
Националната астрономическа обсерватория 
в Рожен към Института по астрономия на БАН. 
Монтиран е 6-метровият купол и в момента 
се извършват довършителните работи по 
вътрешната изолация на кулата, прокарва се 
електрозахранване и опичен кабел за интернет 
връзка. Поради настъпването на зимата в 
Родопите и образувалата се в района снежна 
покривка, монтажът на самия телескоп ще бъде 
отложен за пролетта на 2023 година.

През последните месеци в НАО Рожен се 
извършваха дейности по подготовката на 
площадката на телескопа. В края на 2021 г. бе 
осъществено геоложкото проучване и геодезично 
замерване на мястото, избрано за разполагане 
на телескопа. След изготвянето на архитектурен 
и конструктивен проект на кулата на телескопа 
и осигурения строителен надзор на обекта, 
проектът бе съгласуван с електропреносното 
дружество EVN и с Районната инспекция по 
опазване на околната среда в Смолян, а община 
Чепеларе издаде необходимото разрешение за 
строежа.

През пролетта и лятото на 2022 година бе 
довършен бетонният фундамент за кулата и 
телескопа. През октомври започна монтажът на 
самата кула от специалисти от италианската 
фирма Gambato S.a.s., която отговаря за тази 
дейност като подизпълнител на австрийската 
фирма ASA Astrosysteme GmbH – производител 
на новото наблюдателно съоръжение. То е 
финансирано по Националната пътна карта за 
научна инфраструктура 2020-2027 г., която се 
координира от Министерството на образованието 
и науката.

Телескопът, който се очаква да заработи през 
пролетта на 2023 г., е изцяло роботизиран 
и дистанционно управляем и ще изпълнява 
зададени програми за астрономически 
наблюдения без човешка намеса. Основна 
задача на най-новата придобивка на НАО Рожен 
ще бъдат наблюденията на бързо променливи 
обекти, участие в международни кампании за 
изследване на източниците на гама-избухвания, 
наблюдения на нови и свръхнови звезди, бързо 
променливи звездни обекти, квазари и ядра на 
активни галактики. 
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Стартира кандидатстването за престижните 
награди „За жените в науката“

 Стартира кандидатстването за 13-ото 
издание на Националната стипендиантска 
програма „За жените в науката“ в България. 
Конкурсът ще отличи трите най-талантливи 
жени учени в България в сферата на природните 
науки със стипендия от по 5000 евро. До 31 март 
2023 г. жени учени от цялата страна могат да 
подадат своята кандидатура по програмата, 
която трябва да включва авторска научна идея. 
Освен финансов стимул за научните таланти 
на България, наградите „За жените в науката“ 
целят също да насърчат развитието на научно-
изследователската дейност в страната и да 
привлекат повече млади дами у нас да изберат 
кариера в сферата на науката.

За стипендиантската програма за 2022 – 
2023 г. 

могат да кандидатстват дами учени от цяла 
България. Необходимо е те да бъдат на възраст 

до 35 години, да са докторанти или вече да са 
защитили докторска степен, да се занимават с 
изследвания в сферата на природните науки и 
да разработят свой иновативен научен проект с 
потенциално национално или глобално значение.
Подробна информация за конкурса е достъпна 
на официалния сайт на програмата: www.zajen-
itevnaukata.bg. Кандидатите трябва да изпратят 
своите заявления и документи за участие по 
електронен път на: unesco-bg@mfa.bg с копие до 
stanislava.nishkova@mfa.bg и forwomeninscience.
adba@loreal.com. Крайният срок за изпращане 
на кандидатурите е 23:59 ч. на 31 март 2023 г.

Националната стипендиантска програма 
„За жените в науката“ 

е уникален за България и света конкурс. У нас 
той се провежда от 2010 г. насам в партньорство 
между Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, Националната комисия за ЮНЕСКО в 
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България и L’Oréal България. За тези 12 години 
програмата успя да се наложи като един от 
най-престижните научни конкурси в страната 
и да отличи 33 великолепни дами за техния 
впечатляващ научен потенциал, постижения и 
любов към изследователската дейност с 

общ награден фонд от 165 000 евро. 

В края на ноември тази година бяха отличени 
стипендиантките по програмата за 2022 г. – 
доц. д-р Нина Кънева-Добревска, д-р Катерина 
Такова-Сакалийска и д-р Мая Жекова, за 
чиито проекти и кариера може да научите от 
специалната дигитална брошура за тях тук.

Всяка година кандидатурите по програмата 
се оценяват от експертно жури, състоящо се 
от водещи специалисти от научната гилдия в 
страната. Победителките за 2023 г. ще бъдат 
обявени на официална церемония, след 
която ще получат и стипендиите си по 5000 

евро, предназначени да подпомогнат тяхната 
изследователска дейност в България. В глобален 
план програмата цели да повиши броя на дамите 
в науката (едва 33%* от учените в света са жени 
и само 3% от Нобеловите награди за наука са 
били присъждани на дами) и да постигне полово 
равенство в тази сфера.

Една от стипендиантките ще спечели и 
възможност да се бори за едно от 15-те 
международни отличия на L’Oréal и ЮНЕСКО по 

програмата International Rising Talents. 

15-те победителки са селектирани измежду 
най-добрите стипендианти в националните и 
регионалните издания на „За жените в науката“ 
от съответната година.Талантливите носителки 
на международнoто отличие получават 
възможността научните им проекти да блеснат 
на международната научна сцена, както и 
финансово поощрение от 15 000 евро.
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Автор: Симеон Матев, Climateka.bg
 Всяка година в началото на декември, 
наред с всички ежедневни и странични въпроси, 
все повече хора започват да се питат „Ще има 
ли сняг на Коледа?“. Това любопитство има 
няколко измерения. Отговорът може да има 
голяма практическа стойност, защото коледните 
празници са онези дни в годината, през които се 
осъществява голяма мобилност, както на близки, 
така и на много далечни разстояния. Ето защо 
е важно да се знае ще има ли сняг по Коледа 
или не. Разбира се, освен практическа страна, 
въпросът има и немалка емоционална стойност. 
Тя е свързана с чисто субективните ни усещания, 
които връщат повечето от нас в детството и в 
приказките за Дядо Коледа/Мраз, Снежанка, 
джуджетата, елените и цялата приказна 
менажерия. А в тази част на света, неизменен 
„атрибут“ в тези приказни спомени са и шапките, 
ръкавиците, топлите дрехи, уютните къщи и по 
условие – винаги трябва да има и сняг. Снегът 
по Коледа в нашето съзнание е едва ли не нещо 
задължително, останало от детските години. Да 
не забравяме, че подаръците за Коледа (ако сме 
слушали) идват с шейната на Дядо Коледа. 

Но всъщност се оказва, че снегът 
невинаги присъства по Коледа 

Днес се оказва, че сняг обикновено има основно 
в планините или в по-северните региони на 
планетата, а в умерените ширини на Европа не 
всяка година има снежна покривка. А какво да 
кажат жителите на Южното полукълбо, където по 
това време на годината започва истинското лято? 
Там Дядо Коледа как идва? Ако човек се замисли, 
се оказва, че снегът не е толкова задължителен 
„атрибут“ на Коледа, но всяка година, когато 
наближи краят на декември, въпросът за това 
дали ще има сняг задължително занимава 
обществото, дори и в такава южна страна като 
нашата. 

Чисто в метеорологичен аспект изготвянето на 
точна и детайлна прогноза за повече от 10 дни 
се оказва трудно и невинаги успешно начинание, 
особено за нашите ширини, намиращи се между 
студения и снежен север и топлия и слънчев юг. 
Все пак, за да получим отговор на въпроса дали 
ще има сняг по Коледа, можем да проверим 

Ще има ли сняг на Коледа?

https://www.climateka.bg/category/meteorology/


                                                                                                                                                    20НАУКА
 как статистически стои въпросът 

със снежната покривка на 25 декември. 

За целта събрахме и анализирахме данни 
за няколко места в нашата страна, за да 
разберем дали е имало отбелязана снежна 
покривка в 7:45 ч. сутринта на Коледа. Според 
Световната метеорологична организация (СМО) 
от климатологична гледна точка трябва да 
имаме наблюдения за поне 30 години, за да 
можем да придобием някакви представи за 
климатичните особености на даден район. За 
целта обработихме данните за последните 31 г., 
започвайки от 1991 г. до днес. Трябва също да 
се отбележи, че местата, за които е направено 
изследването, са представителни за различните 
физикогеографски области и райони у нас. 
Данните са взети от “Климатичен справочник 
на НРБ”, т.2, от някои архиви на Националния 
институт по метеорология и хидрология (НИМХ), 
от база данни на СМО, от личен архив на автора, 
както и от някои медийни публикации от близкото 
и не толкова близко минало. 

И да, колкото и странно да звучи, дори и на тези 
височини не всяка година има сняг. Дори на 

връх Ботев в Стара планина, който се намира на 
2376 м. надморска височина, е имало Коледа без 
снежна покривка. 

От равнинната част на страната с най-голяма 
вероятност за снежна покривка са високите 
западни полета, Дунавската равнина и 
Предбалкана, където “бяла Коледа” е имало в 
43% до 55%. В тази зона влизат повечето големи 
градове на Северна България, като Видин, 
Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, 
Русе, Разград, Шумен и др. 

В София за последните 31 г. само в 47% от 
случаите е имало сняг на Коледа 

За тази зона е характерно, че голяма част 
от случаите със сняг се дължат по време на 
температурните инверсии – характерно явление 
през зимното полугодие, когато температурите 
в низините и равнините са по-ниски от тези в 
планините. Затова в някои години се стига до 
парадокса, че във Видин и Русе, които се намират 
на брега на река Дунав, има повече сняг от редица 
планински места. Има и няколко случаи, когато 
снежната покривка в София е била по-дебела от 
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тази на връх Мургаш (1687 м.н.в.), който се намира 
в Западна Стара планина, или от снега, натрупал 
на Черни връх (2290 м.н.в.) на Витоша. 

За голяма част от Тракия и Източните Родопи 
снежността по Коледа варира от 23% до 40%, 
като тук основна роля за все по-честата липса на 
снежна покривка имат по-високите температури 
спрямо Северна България. В Добруджа влияние 
оказва и близостта на Черно море и затова и 
по самото крайбрежие снежността намалява 
още в рамките на 15 – 20%. На места все пак по 
северното крайбрежие снежността достига и до 
25%. А заради високите температури най-малко 
снежна покривка е имало по долното течение на 
река Струма, както и около морските ни носове 
– Калиакра, Шабла, заради топлата морска вода. 
Там само в около 10 до 13% от случаите е имало 
сняг по време на коледните празници. Отново 
трябва да кажем, че периодът на изследване 
включва последните 31 години.

Трябва да се отбележи и, че тези данни са израз 
както на установена атмосферна циркулация, 
така и на някои местни физикогеографски 
особености и не на последно място – и на 
случайности, свързани със самата дата. Имало е 
случаи, при които сняг започва да вали на самата 
Коледа, но снежна покривка се натрупва едва 
привечер. Или образувалата се снежна покривка 
в дните преди Коледа се стопява на Бъдни вечер 
и до Коледа остават само отделни петна.

Какво се случва у нас със снега по 
Коледа през последните 31 години?

Ако изследваният период се раздели на 
десетилетия, се установява, че най-снежно е 
било между 2001 и 2010 г. Например в София в 
този период 9 от 10 Коледи са били снежни и ако 
това се е запечатало в съзнанието ви, във вас 
остава разбирането, че на Коледа трябва винаги 
има сняг. 

Със сигурност може да се направи връзка с 
изменението на климата, защото в последните 
години зимите стават все по-топли, а снежна 
покривка се образува все по-рядко. Трябва да 
отбележим, че процесите, водещи до натрупване 
на сняг в нашата страна, имат по-голям обхват 
от условията случващи се на Балканите. От тази 
гледна точка, една от причините за по-редките 
снеговалежи са повишените температури в 
атмосферата не само у нас, но и и над целия 
Европейски синоптичен район. 

Според доклад на СМО,, излязъл през октомври, 
Европа се затопля два пъти по-бързо от 
останалата част на света. В доклада се посочва, 
че от 1991 г. до 2021 г. температурите в Европа 
са се повишили средно с 0,5 °C на десетилетие, 
докато средната стойност за света е била едва 
0,2 °C. Цялата статия е достъпна тук.

https://www.climateka.bg/snyag-koleda-mit-ili-realnost/
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От “астронавт на кон” до “фотьойл във формата на 
авокадо” - изкуственият интелект DALL-E може да ви 

нарисува всичко 
Автор: Мария Иванова

 Какво бихте нарисували, ако темата е “астронавт на кон”, 
“фотьойл във формата на авокадо” или “купа със супа, в която плува 
чудовище от вълна”? Ако нищо не ви хрумва, не се притеснявайте. 
Генераторът на изображения DALL-E може да реши тази трудна 
задача вместо вас. Нашумялата напоследък софтуерна система 
за секунди генерира картини по текстово описание. И преди 
да ви дадем още любопитни примери за неговата работа, нека 
разгледаме подробно 

какво е DALL-E.

Това е алгоритъм, който с помощта на изкуствен интелект превръща 
текст в изображение. Създаден е през 2021 г. под името DALL-E от 
компанията за изкуствен интелект на милиардера Илон Мъск Ope-
nAI, която тази пролет пусна и версията DALL-E 2. 

Новото при нея е, че използва алгоритъма GPT-3, който е трениран 
с помощта на 650 милиона изображения и текстовете към тях. 
Именно тази версия на алгоритъма се радва през последните 
месеци на широка обществена употреба.

Името

му е съчетание между това на 
популярния художник Салвадор 
Дали и на анимационния герой 
на Pixar - роботчето WALL·E. 
А разработката му е дело на 
основаната от Мъск компания.

Как работи?

Както вече споменахме, DALL-E 
е обучена невронна мрежа, 
която прави връзка между текст 
и изображение, и така създава 
понякога впечатляващи с 
майсторството си картини. За 
целта е достатъчно да зададете 
едно изречение текст.
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Още по-впечатляващото е, че човекът може да му каже не 
само какво да нарисува, а и в какъв стил - футуристичен, 
фотореалистичен, от определена епоха, с определено излъчване 
и т.н. DALL-E може също да ретушира вече създадена рисунка или 
фотография, както и да добавя в тях нови елементи.

Мисия

С появата на DALL-E ние, хората, спечелихме верен помощник 
в усилията ни да се изразяваме визуално. В допълнение той ни 
предоставя все повече знание за това как изкуственият интелект 
възприема и обработва информацията. Истинската мисия на Ope-
nAI обаче е по-значима - да изследва изкуствения интелект и 
начините, по които той може да е полезен и безопасен за хората.

Критики

Някои експерти в областта на машинното обучение обаче 
критикуват DALL-E, че не се справя добре с рисуването на 
реалистични лица, пръсти, ръце и др. Допълнителни критики има 
и за това, че алгоритъмът е зависим от всичко, което му се подаде.

Според Адитя Рамеш, един от 
водещите инженери на проекта, 
„DALL·E е удобен помощник, 
който подсилва онова, което 
хората сами могат. Но е и силно 
зависим от въображението на 
онези, които го ползват.

Безспорно е обаче, че DALL-E 
постигна впечатляващ 
успех, който показва, че 
изкуственият интелект може да 
се окаже изненадващо силен, 
ако му покажем различни 
закономерности. А всичко това 
ни води към болезнения за 
мнозина въпрос: “Ще се появи 
ли машина, която ще стане по-
умна от човека?”
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Пълната 

кореспонденция на 
Чарлз Дарвин вече е 

достъпна онлайн

Всички ние вече имаме възможност да разгледаме 
по-голямата част от личните писма на бележития 
учен Чарлз Дарвин. Университетът Кеймбридж 
публикува цялата оцеляла кореспонденция на 
еволюционния учен онлайн, включително 400 писма, 
които са се появили наскоро или сега са получили 
ново тълкуване.

Колекцията с възможност за търсене сега обхваща 
над 15 000 писма, написани между 1822 и 1882 г., 
вариращи от времето, прекарано от него на борда на 
HMS Beagle до завършването на известния му труд 
“Произходът на видовете”, както и различни размисли 
в края на живота му.

Интернет архивът може би към момента е 
единственият начин да видим по-пълна картина на 
живота на Дарвин. Университетът отбелязва.....

Вижте още: PixelMedia.bg

Космическият кораб 
Orion на НАСА счупи 
рекорда за полет на 

Аполо 13
Новият космически кораб Artemis 1 Orion постави 
нов рекорд за полет на Американската космическа 
агенция NASA. Приблизително в 8:40 сутринта източно 
американско време в събота апаратът е прелетял по-
далеч от всеки космически кораб, предназначен да 
превозва човешки астронавти.

По този начин Orion е надминал предишния рекорд, 
поставен от Аполо 13 през 1970 година. Към 10:17 
сутринта източно време той е бил на приблизително 
401 798 километра от Земята.

„Случи се така, че с тази наистина голяма орбита 
и надморска височина над Луната, успяхме да 
преминем рекорда на Аполо 13. Но това, което 
е по-важно, е разширяването на границите на 
изследването и изпращането на космически кораби 
по-далеч, отколкото някога сме правили” ...

Вижте още: Pixelmedia.bg

Астронавтите на Международната космическа 
станция (МКС) ще принтират част от коляното на човек 
с помощта на 3D принтер. Във важния за медицината 
експеримент ще участват и представители на Центъра 
за биотехнологии в областта на здравните науки.

Биопринтерът BioFabrication Facility (BFF), който 
ще се използва, е на компанията Redwire. Екипът ѝ 
се надява това да доведе до успешно лечение на 
нараняванията на менискуса, с които американските 
войници се сблъскват често.

Като „дългосрочна“ цел компанията се надява да 3D 
принтира цели органи в космоса. В идеалния случай 
биопринтирането в орбита може да помогне на 
ранени войници на Земята. Принтерът BFF ще лети до 
МКС на борда на ракета за доставки, която ще бъде 
изстреляна на 6 ноември от космодрума на NASA ...     

Вижте още: Pixelmedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Китай завърши 
изграждането на 

най-големия в света 
слънчев радиотелескоп

Астронавти ще 
принтират човешко 
коляно в космоса

Китай завърши строителството на радиотелескопа 
Daocheng (DSRT). Това е обсерватория, около която 
във формата на правилен кръг са разположени 313 
параболични антени. Диаметърът на всяка от тях е 
6 метра, а общата дължина на окръжността възлиза 
на 3.14 км. DSRT е част от наземната верига за 
мониторинг на космическата среда, която нови името 
“Китайски меридиан”.

Сега, след като неговото изграждане е приключено, 
започват настройките, калибрирането и тестовете на 
Daocheng, а неговото ежедневно използване трябва 
да започне през месец юни 2023 г. Основната цел на 
този сложен прибор е наблюдаването на слънчевите 
изригвания и изхвърлянията на коронарна маса. 
Всичките 313 антени осигуряват много висока 
чувствителност и дават възможност за точното 
прогнозиране на магнитните бури.

        Вижте още:  Tech.OFFNews.bg

https://pixelmedia.bg/%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%b7-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b2/
https://pixelmedia.bg/nasas-orion-spacecraft-breaks-apollo-13-flight-record/
https://pixelmedia.bg/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f/
https://tech.offnews.bg/futuristic/kitaj-zavarshi-izgrazhdaneto-na-naj-golemia-v-sveta-slanchev-radiotele-20007.html
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Сан Франциско се 
отказа да използва 
полицейски роботи-

„терминатори“

Преди дни, Полицейският департамент на Сан 
Франциско (SFPD) в щата Калифорния, изпрати 
официална петиция до Градския надзорен съвет, 
с която иска разрешение за разполагане на бойни 
роботи, които могат да използват смъртоносна сила. 
По този начин интелигентните машини ще могат да 
убиват заподозрени, които органите на реда считат 
за много висока заплаха за обществото. За такава 
се счита възникването на ситуация, при която за 
членове на обществото, служители или охранявани 
лица е възникнала неизбежна опасност да изгубят 
живота си, като една подобна ситуация надвишава 
всяка несмъртоносна и смъртоносна сила, с която 
към днешен ден разполага SFPD.

С други думи, полицейските власти на града искат 
разрешение да използват официално „терминатори“ ..                            

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Джеф Безос и Бил 
Гейтс инвестират в 

компанията за чипове в 
мозъка Synchron

Докато разочарованието на Илон Мъск от неговата 
стартираща компания за мозъчни технологии Neu-
ralink нараства все повече поради възникналите 
най-различни противоречия, Джеф Безос и Бил Гейтс 
решиха да заложат на основния конкурент на Neu-
ralink – младата компания Synchron. Милиардерите 
Джеф Безос и Бил Гейтс инвестираха в прекия 
конкурент на Neuralink- стартиращата компания Syn-
chron, която разработва интерфейси от типа мозък-
компютър. Стартъпът вече е създал устройство, 
целящо да помогне на парализираните, което вече се 
тества на хора.

Младата компания Synchron, която разработва BCI 
(brain computer interface) системи, съобщи че е 
приключила поредния рунд на финансиране на обща 
сума 75 млн. долара, съобщава агенция Bloomberg ...
     
       Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Електрическата кола на Apple може да не е напълно 
автономна, твърдят източници на Bloomberg. Според 
тях, автомобилът с кодово име Project Titan ще има 
конвенционален волан и педали, а автономният 
режим на управление ще е наличен само при 
движение по магистрали, като ще дава възможност 
на пътниците да играят или да гледат видео.

Когато Apple Car навлезе в населено място, или когато 
времето е лошо, тя ще изисква ръчно управление от 
страна на шофьора. Освен това лошата новина е, че 
проектът е отложен с още една година и вместо през 
2025, се очаква автомобилът да се появи на пазара 
през 2026 година. Предполага се, че технологията 
първоначално ще е достъпна за Северна Америка, а 
след това ще досигне и до други региони с течение 
на времето. През 2016 проектът беше отложен в полза 
на самоуправляваща се платформа...

Вижте още: Pixelmedia.bg

В края на ноември Neuralink, компанията на 
Илон Мъск за създаване на мозъчно-компютърен 
интерфейс (BCI), обяви значителния си напредък 
в тази област. Компанията използва миниатюрни 
електроди, които се поставят в мозъка и разчитат 
сигнали от намиращите се в близост неврони. След 
това се използва софтуер, който декодира сигналите 
и ги превръща в команди или действия, включително 
за движение на курсор или роботизирана ръка.

Компанията отчита напредък и вече е подала 
заявления за разрешения за клинични изпитания 
с хора, като се надява, че ще може да осъществи 
това до шест месеца. Мъск разкрива, че първите 
две приложения на технологията ще са в помощ 
на пациентите с парализа да използват дигитални 
устройства, както и за възстановяване на зрението 
при някои пациенти.                       

Вижте още:  Tech.OFFNews.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Neuralink отчита 
напредък 

при мозъчно-
компютърните 

интерфейси

Електрическата 
кола на Apple може 

да не е напълно 
автономна

https://tech.offnews.bg/futuristic/san-frantcisko-se-otkaza-da-izpolzva-politcejski-roboti-terminatori-20034.html
https://tech.offnews.bg/tehnologii/miliarderite-dzhef-bezos-i-bil-gejts-investirat-v-kompaniata-za-chipov-20058.html
https://pixelmedia.bg/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-apple-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/
https://tech.offnews.bg/futuristic/neuralink-otchita-napredak-pri-mozachno-kompiutarnite-interfejsi-20009.html
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Съпругата на посланика ни в Северна Македония:

За втора поредна година започвам 
кампания против семейното насилие

Източник: Kafene.bg
 За емоциите, каузите и 
предизвикателствата на живота в чужбина 
разговаряме с Биляна Ангелова – съпруга на 
посланика ни в Република Северна Македония 
Ангел Ангелов. След Босна и Херцеговина, 
през последните години семейството е част от 
българската дипломатическа мисия в западната 
ни съседка.

Здравейте, Биляна! За нас е изключително 
удоволствие, че отделихте време да ни 
разкажете за себе си, каузите, които 
правите, и какво е да си съпруга на 
посланик?

Здравейте! Преди всичко, за мен е удоволствие 
да получа покана за интервю от една от най-
предпочитаните онлайн медии в България – kaf-
ene.bg, и то точно преди старта на две от моите 
кампании, които ще реализирам в Република 
Северна Македония, но за това след малко.

Също така обичам да си говоря на „ти“ с хората. 
Така границата пада и дори усмивката става по-
позитивна и истинска. Затова нека разговорът ни 
да продължи така. 

А сега на въпроса… Много от моите приятели 
и вероятно въобще хората смятат, че да си 
съпруга на посланик е привилегия, в която не е 
необходимо да правиш нищо или единствената 
ти работа е да ходиш на коктейли, маникюр, 
фризьор, шопинг (както е модерно да се казва), 
да гледаш „от високо“ и въобще да се правиш 
на важна клечка с шофьор. Е да, може би това 
важи за някои дами, може би за много, обаче 
далеч не и за мен. Аз обичам да карам колата 
си сама. Това е начин, с който дори си почивам и 
обмислям срещите си. Всъщност, когато тръгнеш 
на мандат за 4 години, правиш компромис със 
себе си. Изоставяш семейството си, изоставяш 
работата си, изоставяш приятелите си и не знаеш 
колко от тях ще ти останат такива, когато се 
върнеш. Започваш живота си отново и отново, и 

https://kafene.bg/%d1%81%d1%8a%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0/
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отново – създаваш дом от нулата, създаваш нови 
приятелства, опознаваш нови култури.

В Северна Македония сте от края на 2018 
г., когато започва мандатът на твоя съпруг 
като посланик. Как ви посрещнаха и как се 
чувствате в Скопие?

Моето име тук отваря много врати, защото 
вероятно 80% от жените се казват Биляна. В 
началото дори смятаха, че съм македонка. Аз 
казвам, че тук съм „у дома си“, което някои 
хора разбират като провокация, а всъщност 
има ли по-голям комплимент да живееш извън 
границите на своята страна и да кажеш „у дома“? 
Храната е много вкусна. Традиционна. Това, което 
в България можем да опитаме май само в етно 
ресторантите.

Всъщност дори исторически съм свързана с РСМ. 
Моят прадядо е бил войник в 55-та плевенска 
пехотна дивизия. Едва 18-годишен се бие при 
Дойран и остава единствен жив от своята рота. 
Тогава ген. Владимир Вазов го взима в щаба, за 
да остане поне един жив представител на селото.

Това е изключително интересна история, 
какво още хората не знаят за теб?

Обичам много люто. Имам чувство за хумор, за 
което съпругът ми казва в компания: „Моля те, не го 
използвай с пълния му блясък пред непознати…“. 
Ходя с различни чорапи – основно, за да давам 
негласна подкрепа на децата и хората с Даунов 
синдром. Скачала съм с бънджи. Обичам да яздя, 
да  карам ски, кънки на лед, да се гмуркам до 
10 м., и на всичко това уча и дъщеря ни. И като я 
споменах, освен дете, мъж и куче си отглеждам 
и 2 котки, които са спасени от улиците на Скопие 
и гордо носят имената Филип Македонски III и 
Олимпия.

В предварителния ни разговор спомена 
колко много благотворителни инициативи 
организираш.  Отворени ли са хората в 
Северна Македония към тях?

Българската държава помага изключително 
много на РСМ чрез финансиране на проекти. От 
изграждане на центрове на деца с аутизъм, през 
дарения на специални костюми за докторите 
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от първа линия по време на пандемията COV-
ID – 19, хуманитарни акции, реновиране на 
училища, детски градинки, стадиони, дарение 
на медицинско оборудване – мобилен мамограф, 
апарат за аудиометрия, дори създаване на 
мозаечни инсталации, стотици коледни подаръци 
за деца със специални потребности и още много, 
наистина много реални помощи.

И докато всичко това, да кажем, е „наготово“, 
моите кампании казват „Хора, помагайте си едни 
на други! Заедно сме по-силни!“. И опитвам да 
включа в тях много хора.

Първата ми кампания тук дори беше „От деца за 
деца“ – децата с аутизъм направиха подаръчета 
за децата с рак, децата с рак написаха писма 
на други деца и т.н. После дойде Ковид. Но и 
това не ме спря. Направих изложба на деца от 
детската градина на дъщеря ми. 3, 4 и 5-годишни 
деца рисуваха репродукции на Моне, Пикасо 
и Кандински и ги изложихме в Националната 
галерия. Парите от продажбите (700Е) дарихме 
за спешна операция на дете с растящ тумор в 
мозъка.

Пак по време на пандемията организирах 
благотворителни базари. За един от тях дъщеря 

ми, тогава на 4 години, каза: „Мама, ето моята 
касичка, да има повече парички за детенцето“. На 
5 години сама реши да дари косата си за направа 
на перуки за жени, преминали химиотерапия. Аз 
също съм дарявала коса за каузата – 3 пъти за 
последните 12 години.

С позволение на  Влатко Стефановски да 
перифразирам рефрен от песента му „Чукни во 
дърво“, създадох една от любимите си кампании.  
„Чукни на капака на колата, чукни три пъти. 
Спаси живот! Спаси коте!“ („Чукни во хауба, чукни 
три пати. Спаси живот! Спаси маче!“). В студените 
дни животинките се крият там на топло и стават 
много инциденти, като стартираме колата. Дори 
от Унгария и Гърция ми писаха, че са спасили 
котета само с този простичък начин.

Създадох и кампанията „Срекна среда“ (Щастлива 
сряда) и то с подкрепата на Първата дама – г-жа 
Елизабета Георгиевска, а идеята е поне веднъж 
в седмицата да правим нещо добро за някого. 
Както виждаш – в успеха на всичко това се крият 
обединените усилия на много хора.
А сега за втора поредна година започвам 
кампания против семейното насилие, която ще 
се организира в РСМ, в Р България и вярвам в Р 
Косово. И докато миналата година слоган беше 
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„СТОП на домашното насилие. Бъди СМЕЛА!“ – т.е. 
жените не трябва да се срамуват, че са жертви и 
трябва да избягат от омагьосания кръг, то тази 
година е „СТОП на домашното насилие. Животът 
е МОЙ!“ – без значение дали са жени, деца или 
мъже. Жертвите се идентифицират с живота на 
своите насилници и сякаш забравят, че животът 
е техен и никой няма право да им го разрушава и 
още по-малко – отнема.

И ето пример за това как отново обединих хора 
– миналата година на 12.12. в 12 ч. в 8 града в 
Северна Македония почти 200 души излязоха 
на площадите само, за да направят знака на 
жертвите на семейното насилие. Да дадат минута 
мълчание за жертвите и подкрепа на тези, които 
са още със своите насилници. Разпознаването на 
„знака“ може да спаси животи.

Правя кампанията два дни след световно 
посветените 16 дни на този проблем, за да покажем, 
че въпросът няма начало и край. Насилието е 
365 дни в годината и то далеч не е само сред 
по-бедните семейства. Затова апелирам и към 
читателите на kafene.bg – организирайте своите 
съграждани на основен площад в града и 
изпратете своето послание. Нека бъдем заедно 

в това на 12.12. в 12 ч. Всеки един от вас може 
да качи снимки, видеа, послания, написани на 
дланите си с #STOPthelifeismine. Да покажем, че 
заедно сме по-силни!

Още в самото начало каза за две кампании, 
какво още си предвидила?

Реална случка. Една сутрин пием кафето си с моя 
съпруг и аз казвам: „Имам идея!“, а той: „Сетих се! 
Веднага трябва да тръгна за работа!“. Така му 
влият моите идеи. Последната от тях е „Light the 
Light!” Бъди видим за шофьорите!“ (Биди видлив 
за возачите. Запали светло!) и ще я стартирам 
на 20 декември, когато децата излизат във 
ваканция. През зимните месеци се стъмва много 
по-рано, ходим основно с тъмни дрехи, сега 
дори се очакват режими на уличното осветление 
и реално сме невидими за шофьорите. Затова 
реших да популяризирам нещо, което аз самата 
правя – светвам фенерчето на телефона си, 
когато пресичам недобре осветено място. Един 
прост начин, който не изисква никакви средства, 
а може да спаси животи.

Цялото интервю е достъпно тук.

https://kafene.bg/%d1%81%d1%8a%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0/
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Медицински екзоскелет спечели наградата в 
конкурса “Предприемач в науката”

 Петко Стоев, докторант в секция 
Кибер-физични системи към Института по 
информационни и комуникационни технологии – 
БАН (ИИКТ), е победител в конкурса Предприемач 
в науката на фондация Карол Знание. Журито 
реши с наградата от 30 000 лв. да бъде подкрепен 
неговия проект за рехабилитационен робот 
– медицинска система за възстановяване на 
пациенти след инсулт и тежки травми на горните 
крайници.

Проектът

Разработката е прототип на робот тип 
екзоскелет, който да предостави възможност за 
рехабилитация на пациенти, за да се облекчат 
значително пациентите и медицинските експерти 
в процеса на възстановяване след инсулт 
или злополуки. Роботът ще бъде базиран на 
принципа на телемедицината. Ще изпълнява 
рехабилитационните процеси автономно, 
след като му бъдат зададени дистанционно 
управляващи параметри от медицинско лице. За 
осъществяване на дистанционна връзка ще бъде 
разработено приложение за отдалечен контрол.

В момента липсват интелигентни телеуправляеми 
рехабилитационни роботи, позволяващи 
пълноценна рехабилитация в домашни или 

болнични условия на пациенти. Разработването 
на такъв иновативен робот ще допринесе за 
мащабни, навременни, достъпни и лесни за 
провеждане рехабилитационни процедури, 
убеден е екипът, който стои зад разработката. 
С помощта на роботизираната система ще се 
предотвратят претоварвания или усложнения и 
ще се ускори възстановителният им процес.

Разработката е приложима едновременно за 
лява и дясна ръка. Това ще направи роботът 
първи по рода си не само у нас. Проучванията на 
екипа показват, че досега подобен продукт не е 
реализиран. Името на робота ще бъде Re4Life.

Предприемачът в науката

Петко Стоев е втора година редовен докторант в 
ИИКТ- БАН по докторска програма „Приложение 
на принципите и методите на кибернетиката 
в различни области на науката“. Темата на 
докторантурата му е „Многоцелеви теле-
управляем сервизен робот“. Има публикувани 18 
научни доклада, самостоятелни и в съавторство, 
в страната и чужбина. Един от тях е имено за 
рехабилитационния робот в Mechanisms and Ma-
chine Science, 120, Springer Nature, 2022, на тема 
„Research and Control of Wearable Robot for Wrist 
Rehabilitation.“

Фокусът на научните му интереси са роботиката, 
мозъчномашинният интерфейс, виртуалната 
реалност. Сега в ИИКТ разработва и конструира 
роботи за различни сфери – Индустрия 4.0, 
обвързани с умните фабрики и производства, 
роботи за STEM обучения, роботи за подпомагане 
на възрастни и на хора с увреждания.

Рехабилитационният робот разработва с голям 
екип, който включва хора с различни умения и 
опит, някои от които работят в чужбина. С тях 
възнамерява да основе едноименна компания 
Re4Life.
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Студентско приложение за навигация на хора с 
увреждания спечели първия AI хакатон 

за млади предприемачи
 Студентско приложение за навигация на 
хора с двигателни увреждания спечели първия 
хибриден хакатон за млади предприемачи. 
Основен фокус на състезанието бе изкуственият 
интелект за добри и етични каузи.

Стръмни улици, високи бордюри, павирани алеи 
и липса на асансьори или рампи – всичко това 
затруднява достъпа на хората в неравностойно 
положение. Решението, което студентите 
предлагат, е приложение, изчисляващо 
подходящия и 

достъпен за инвалидни колички маршрут 

на базата на обработени от изкуствен интелект 
данни за градската среда. Приложението се 
нарича AIBLED и ще разчита на доброволното 
участие на гражданското общество за актуална 
информация за труднодостъпните места в града. 
Хората с установени физически увреждания в 

България са над 500 000, а само в София те са 
близо 100 000. От приложението ще могат да 
се възползват още възрастни хора и майки с 
бебешки колички.

„Проблемите на хората с увреждания са 
породени не толкова от състоянието им, колкото 
от градската среда, която често е недостъпна 
и затруднява придвижването” – така Стефан 
Виет, магистър по „Дигитален Маркетинг” в 
УНСС, определи мотивите за разработката на 
отличения на първо място проект. В създаването 
му участват още студентката по медицина Кадрие 
Адем и Георги Попов от специалност „Софтуерно 
инженерство” към СУ, Салвадор-Асен Бачков 
– студент по Икономика на английски в УНСС и 
Мария Станчева от специалност „Психология” в 
НБУ. Отборът получи покана от обществото ДЕВ.
БГ за публикуване на проекта в първата open-
source дарителската платформа на България – 
„Подкрепи бг”.
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Студентските проекти са разработени с 
менторското участие на професионалисти 
от различни бизнес сфери като софтуерно 
инженерство, бизнес развитие, дизайн мислене, 

киберсигурност и етика на изкуствения 
интелект.

Mария Aлeксандрова от единствения на 
Балканите биотехнологичен стартъп „Насекомо”, 
която бе ментор на наградения екип в областта 
на проектното финансиране и бизнес развитие, 
сподели: „Занимавам се с развитие на иновативни 
бизнес идеи с устойчив ефект от години, когато 
се смяташе, че е невъзможно да си зелен и 
успешен едновременно. Днес компании като 
„Насекомо” са пример за устойчив бизнес. Радвам 
се на възможността да съм полезна на събитие, 
посветено на високи технологии, което избра да 
отличи идеята с най-голямо въздействие върху 
развитието ни като общество. Това ми вдъхва 
увереност, че сме на прав път. „Насекомо” 
развива бизнес от нов тип, базиран на висока 
иновативност и интердисциплинарност. Като 
иноватор, отличаван многократно за подхода и 
постиженията си, изповядваме тези ценности и 
държим да ги споделяме с младите таланти, за 
да променяме обществото ни към по-добро”.

„Отличаването на този проект показва, че има 
по-важни неща от парите”, коментира Янислав 
Трендафилов, представител на VMWare в 
менторския екип на отбора – победител.

Организатори на инициативата AI&I FAC-
TORY /// CHALLENGE 1.0 са 

Дигитална национална коалиция и клъстера 
“Изкуствен интелект България” с подкрепата на 
Европейската инвестиционна банка, София Тех 
Парк и софтуерната компания Антхил. Целта на 
проекта е да задълбочи разбирането на ролята 
и приложението на изкуствения интелект в 
човешкото ежедневие, да повиши уменията 
на предприемачите и да привлече повече 
млади хора в технологичната индустрия, като 

ги вдъхнови за нови социално-ориентирани 
стартъп идеи.

В надпреварата взеха участие 

студенти по медицина и здравеопазване, 
селско стопанство и околна среда, образование, 
бизнес администрация и предприемачество, 
киберсигурност, телекомуникации, компютърни 
технологии, програмиране, софтуерно 
инженерство, правни науки, инженерство 
(роботика, мехатроника, електроника и 
микроелектроника) и психология. 

Те почерпиха вдъхновение за проектите си от 
лабораторния комплекс на София Тех Парк, 
където посетиха иновативните лаборатории по 
биотехнологии, роботика, микроелектроника, AI, 
киберсигурност и др. Във втория етап на AI&I FAC-
TORY /// CHALLENGE 1.0 участниците преминаха 
през поредица от семинари и менторски сесии 
за ключовите стъпки за оформяне на успешен 
стартъп.

Най-добрите проекти ще станат част от 
следващия доклад на България за AI’2023 г., ще 
бъдат включени в програмата на предстоящите 
събития Startup Europe Week, AI N’ CYBER CONFER-
ENCE 2023, в месечните виртуални предавания на 
AI Club и ще получат допълнителни консултации 
от Venrize.
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Над 7 милиона часа аудиокниги са изслушали 
българските потребители на Storytel през 2022 г.

 В навечерието на четвъртата си година на българския 
пазар Storytel вече има каталог от над 4000 заглавия на български 
език и повече от 500 000 заглавия на английски език, а от скоро 
българските потребители имат достъп и до повече от 100 000 
заглавия на италиански, испански и турски език. През 2022 г. 

българските потребители на аудиосъдържание са 
изслушали близо 7 милиона часа, 

увеличавайки нивото на потребление спрямо 2021 година. Така 
България се нарежда сред пазарите с постоянно растящ интерес 
към аудиото, редом със Скандинавските държави, Полша, 
Нидерландия и САЩ. Най-предпочитани от българите жанрове 
са художествена литература, книги за самоусъвършенстване, 
любовни романи и литературни класики. Позовавайки се на 
мисията си да прави добрите истории по-достъпни навсякъде и 
по всяко време, Storytel продължава да създава разнообразно 
аудиосъдържание и да подобрява потребителското преживяване.

Тази година Марк Менсън и българският разследващ журналист 
Николай Стоянов оглавяват първите места на 

най-слушаните заглавия 
през годината 

редом с творби на Джон 
Кехоу, Дон Мигел Руиз и 
Фредрик Бакман. Новодошлите 
потребители в платформата на 
Storytel в България избират да 
слушат първо “Тънкото изкуство 
да не ти пука” от Марк Менсън, 
“OneCoin: Жената, която измами 
света” от Николай Стоянов, 
биографията на Илън Мъск, 
аудиодрамата “1984” от Джордж 
Оруел или поредицата на Дж. 
К. Роулинг за Хари Потър. 
Историите с най-висока оценка 
от слушателите са оригиналният 
аудиосериал на Storytel 
“Мамник”, “Хари Потър” и “Феята 
от захарницата”.
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Много от най-любимите български актьори, журналисти, радио и 
ТВ водещи вече са част от 

разпознаваемите гласове на Storytel. 

Сред звездните имена зад добрите истории тази година застанаха 
Владимир Пенев, Деян Донков, Яна Кузова, Калин Врачански, 
Ана Пападопулу, Йоана Темелкова, Владимир Михайлов и много 
други. Портфолиото на Storytel не спира да се развива с над 100 
отличителни гласове, които вдъхват живот на аудиоисториите. 
Сред тях изпъкват и рекордьорите Никола Стефанов и Даниел 
Цочев, записали по близо 100 заглавия.

Новите оригинални истории за 2022 

са аудиопреживяването “1984” на Джорд Оруел, биографичният 
аудиосериал “Фрида – Да живее животът”, еротичната поредица 
“Оргазъм за ушите” и българската оригинална продукция “One Coin: 
Жената, която измами света”, която предстои да бъде издадена 
глобално през 2023 г. на английски език. Успешни заглавия от 
миналата година се завръщат с втори сезон начело с любовния 
аудиосериал “До дъно”, с участието на Калин Врачански и Яна 
Кузова, комедията “Шато Лакрот” и антиутопичната поредица 
“Граничен пост”. През годината приложението на Storytel се 
развива и с много 

функционалности, подобни 
на социална мрежа, 

които позволяват интеракция 
с всички любими автори, 
заглавия и разказвачи. 
Потребителите могат да 
следват, харесват, коментират, 
споделят и препоръчват, а най-
амбициозните слушатели вече 
могат да си поставят конкретна 
цел за слушане с брой заглавия 
за определен период от време.

Най-очакваните заглавия 
за следващата година 

са новите продукции на Potter-
more и Storytel на български 
език със звезден каст, нови 
Storytel Original продукции като 
“Пермафрост” на Васил Попов, 
както и детски, исторически, 
романтични и трилър сюжети и 



                                                                                                                                                    35КУЛТУРА
нов сезон на конкурса за оригинално аудиосъдържание – Storytel 
Studio vol.2, с темата “Светът след утре.” 

Талантът oт Storytel Studio 2020 Васил Попов, постига голям успех с 
историята за чудовището “Мамник” и вече е готов с второто си Sto-
rytel Original заглавие, което ще излезе в началото на следващата 
година. От дебрите на трънското село авторът се насочва към 
потайностите на Антарктида с нови митове и легенди, вплетени в 
неповторим сюжет.

“Мамник дължи успеха си на това, че излезе първо като 
аудиокнига. Не съм сигурен дали 700 страници на един все още 
развиващ се автор щяха да пожънат такъв успех.  Но в Storytel 
абонатите получават достъп до хиляди книги и “Мамник” беше 
една от тях. Пробваха я, харесаха я и благодарение на успеха й в 
аудиоформат, вече е издадена и като физическа книга. Различното 
между книгата и аудиосериалът е, че всеки епизод трябва да има 
кулминация, така че да задържи вниманието на слушателя и да 
иска да чуе още” - споделя Васил Попов, който ще бъде част от 
журито на новото издание на литературния конкурс.

Моделът на Storytel 

комбинира неограничен достъп до постоянно растящ каталог от 
заглавия, разпознаваеми местни автори и съдържание на локален 
език, което го превръща в предпочитана платформа за ползотворно 
прекарано време. Според изследване, проведено в Швеция

през 2022 г., 94% от потребителите 
определят времето в слушане на 
аудиокниги като плодотворно, 
а 89% го намират за по-
пълноценно от това, прекарано 
в социалните мрежи. 

За разлика от социалните 
мрежи, 

които по-скоро отнемат 
от времето, слушането на 
аудиокниги “печели” време, 
защото лесно се комбинира 
с други ежедневни дейности 
и същевременно носи нови 
знания, развлечение или 
разтоварване на слушателя. 
Потребителите на Storytel в 
глобален мащаб вече са над 2 
милиона. 

Прогнозите за темпа  на 
развитие на глобалния пазар на 
аудиокниги предвиждат той да 
достигне до USD 35 млрд. през 
2030 година – близо 7- кратно 
увеличение от 2020 година.
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ВЪПРОС: Скоро Storytel навършва 4 години 
от стартирането си в България, а Вие 
сте един от разпознаваемите гласове на 
платформата. Разкажете ни за работата 
си по проекта - как протича един работен 
ден с платформата?

ОТГОВОР: Да, аз преди 4 години се потопих в 
света на Storytel и за мен осен театъра и киното, 
това е другият наркотик. Едно ново хапче на 
българския пазар, което те обогатява, спасява 
времето ни и за мен като актриса покачва високо 
нивата на допамин и адреналин. 

ВЪПРОС: Каква е предварителната 
подготовка и как протича творческият 
процес по озвучаването на аудиокнига?

ОТГОВОР: Разбира се, подготовката и процесът при 
всеки актьор е доста различна и индивидуална.
Аз обичам да се запознавам по-отблизо с 
биографията на автора (ако е нов за мен). Следва 
моят прочит на възложеното заглавие вкъщи. 
Общо взето си пиша "домашното". Това е процесът, 
който съдържа в себе си разпределяне на 
героите, на тяхната характерност, на енергията, 
на темпоритъма на сюжета и съпътсващите го 
събития. Всяка книга изисква своя характерна 
атмосфера. Любим момент за мен е, потапянето в 
конкретната. И тогава... Оставаме насаме с НЕГО 
- микрофонът. Това си е наш интимен момент и 
какво правим си е наша малка тайна ;) 

ВЪПРОС: Как се постига изграждането на 
образите в Storytel и по-различно ли е от 
киното и театъра?

Яна Кузова е актриса с дългогодишен опит в 
театъра, киното, телевизията. Тя е един най-
разпознаваемите гласове в Storytel. Озвучава 
аудиокниги още от самото навлизане на 
платформата у нас преди четири години.

В театъра е изиграла десетки роли в хитови 
постановки от театралния афиш, както на 
българската, така и на международна сцена. 
Снима роли в българските сериали “Забранена 
любов”, “Връзки”, “Отдел издирване”, “Мен не 
ме мислете“ и др. За ролята си в спектакъла 
“Къщата на гнева”, тя е носител на награда 
Аскеер за поддържаща женска роля. 

Яна успешно консултира рекламни кампании 
за клиенти в Германия, Франция, Англия 
и България. Изявява се и като трейнър с 
изключително интерактивна концепция 
за обучения, съчетаваща опит, енергия, 
предизвикателства и умения. 

Яна Кузова: За мен "Мамник" е събитие, а Васил 
Попов - магьосник с молив и хартия

В аудиокнигите за мен е важна вярната вътрешна енергия, споделя още актрисата

Източник: Kafene.bg
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ОТГОВОР: В аудио книгите актьорите използваме 
едно единствено оръжие или инструмент както 
казваме ние. И това е гласът. Техниките са 
различни, да! За мен е важна вярната вътрешна 
енергия. 

ВЪПРОС: Разкажете ни за съвместната си 
работа с Калин Врачански по записите на 
"До дъно". С какво Ви обогати тя?

ОТГОВОР: Беше прекрасен процес за нас, вярвам 
и за целия екип на Storytel и всички замесени. 
Истинска екипна работа! Заедно изграждахме 
този проект в хода на действие. Калин определено 
ми помогна   да пресъздам Стела, след като той в 
сезон 1 на "До дъно" вече беше положил основата 
на личната си интерпретация и взаимоотношения 
с нея и спрямо нея през образа на Петър. Стела 
и Петър поставят болезнени въпроси за любовта 
и що е то прошка... През погледа на Петър много 
жени биха си задали много въпроси... А аз 
намерих някой отговори...

ВЪПРОС: Имате ли любимо заглавие от 
Storytel? С какво ви впечатли?

ОТГОВОР: За мен "Мамник" е събитие! Аз съм фен 
на всичко, що е фентъзи, научна фантастика 
и също така обичам българския фолклор. 
Впечатлена съм, наистина как е преплетено.
Прочитът на Владо Пенев - слушаш и се учиш. 
:) За мен Васил Попов е една огромна изненада.
Магьосник с молив и хартия.

ВЪПРОС: Какво си пожелавате за 2023 
година?

ОТГОВОР: Повече пари за кино, театър и култура...

ВЪПРОС: Какво бихте пожелали на 
читателите на Kafene.bg за празниците?

ОТГОВОР: Повече време за кино, театър и култура 
:) 
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ИСТОРИЯ НА ГЛАСУВАНЕТО
Автор: Марлена Пенчева

 Една държава не е наистина демократична, ако 
гражданите нямат възможност да избират свои представители в 
управлението ѝ чрез свободни и честни избори. Поне половината 
от населението на земята към настоящия момент обаче е лишено 
от такива основни граждански привилегии. В отделни етапи от 
историята различни групи са били ограничавани да участват в 
процеса на гласуване - хора без собственост или образование, 
жени, цветнокожи, имигранти.

Избирателното право без каквато и да е дискриминация е едно 
от фундаменталните права на човека. Само преди стотина години 
хората, които са искали да се въведе всеобщо избирателно право, 
са смятани за странни, идеалисти и дори опасни. Сега имаме 
техните мечти за даденост. Правото на гласуване, което българите 
в последно време приемаме с лека досада заради зачестилите 
избори, е важна част от съвременната демокрация.

Гласуването в древността

Много ранни общества имат традиции за избиране на своите 
лидери. Но първите свидетелства за избор на длъжностни лица 
на държавни позиции, при които всички граждани имат право 

както да гласуват, така и да 
бъдат избирани, датират от 
754 г. пр.н.е. В античния полис  
Спарта ежегодно избирали по 
5 мъже за ефори – длъжност с 
важна роля в управлението на 
общността.

Счита се, че древните гърци 
са създали първата пряка 
демокрация в Атина около 
508 г. пр.н.е. Те се събирали, 
обсъждали управлението и 
след това гласували. Това било 
възможно, защото имащите 
право на глас са сравнително 
малка част от населението. 
Жените, робите и чужденците 
не са участвали. Приблизително 
50 000 мъже от около 300 000 
души са били ангажирани пряко 
с политиката, но редовно се 
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включвали около 6000. Гласуването ставало с вдигане на ръце, 
като преброителите се избирали на случаен принцип сутринта 
преди заседанието, за да се избегне възможността за измами.

В Атина се провеждали малко избори, защото древните гърци 
не смятали, че това е най-демократичният начин за подбор на 
служители. Според тях, за да може една демокрация да даде пълна 
власт на народа, трябва да избира хора на случаен принцип.

Гърците практикували и "отрицателни" избори - всяка година се 
гласувало за непопулярни публични личности, които били заточени 
за 10 г. при събиране на повече от 6000 гласа.

В древен Рим първоначално гласуването било публично по 
атинския модел. Но с течение на времето става ясно, че се оказва 
натиск върху членовете на римското събрание и през 139 г. пр.н.е. 
се въвежда нов тип тайно гласуване с дървена плочка с восък, 
върху която се изписва изборът и се пуска в урна. Предизборната 
реклама също е открита от древните римляни, а археолози намират 
стотици политически графити по стените на Помпей.

Съвременно гласуване

По време на Ренесанса гръцката и римската система за 
гласуване са широко изследвани и вдъхновяват въвеждане на 
по-демократични форми на управление по света. Това, което 
отличава съвременните демократични системи от древния модел, е 

използването на представители 
на народа, избрани от хората 
да управляват от тяхно име. 
Тази система е известна като 
представителна демокрация.

Въпреки дългата си история, 
избирателното право все още 
не е достъпно навсякъде. 
Изненадващо последни в Европа 
право на глас получават жените 
в един от швейцарските кантони 
- едва през 1991 г. През 2015 г. за 
първи път на общински избори 
гласуват и жените в Саудитска 
Арабия. И докато някъде има 
ограничения за упражняване 
на правото на глас, в други 
държави то е задължително по 
закон. В Австралия глобата за 
негласуване е 20 долара.

Един куриозен вот от 1927 г. в 
Либерия попадна в Книгата 
на рекордите на Гинес като 
най-корумпирания избор в 
историята. Чарлз Д. Б. Кинг, 
който се кандидатира за трети 
мандат като президент, печели 
около 234 000 гласа срещу 9 000 
на опонента си. Тогава обаче 
има само 15 000 избиратели в 
страната.

Методи за гласуване

Хартиени бюлетини

Най-разпространеният метод 
за гласуване е с хартиени 
бюлетини. В Индия се 
провеждат най-мащабните и 
най-скъпи избори с бюлетини в 
света. Вотът продължава около 
седмица, като право на глас 
имат 900 милиона граждани. 
Последните избори през 2019 г. 
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за 543-членния парламент струваха на страната повече от 7 млрд. 
долара, а за организацията им бяха ангажирани почти 11 млн. 
индийци.

Някои държави позволяват гласуване по пощата, при което на 
избирателите се изпраща бюлетина и тя се връща по пощата.

Машинно гласуване

Използват се машини за гласуване, които могат да бъдат ръчни 
с лост или електронни. Първите избори, при които е използвана 
машина, се провеждат през 1892 година.

Гласуване с топчета

В ерата на електронните технологии има една страна, в която се 
използват топчета за гласуване - метод, въведен в Гамбия през 1965 
г. заради неграмотността на населението. В избирателните секции 
има различно боядисани метални барабани и гласоподавателите 
пускат топче в един от тях.

Гласуване в космоса

През 1997 г. в Тексас приемат закон, който позволява на 
американските астронавти в космоса да гласуват по електронен 
път на федерални избори. През същата година Дейвид Улф гласува 
за първи път на борда на руската космическа станция Мир.

Онлайн гласуване

В някои държави хората имат 
право да гласуват онлайн, 
вместо да чакат на опашка в 
избирателна секция. Естония е 
една от първите страни, въвели 
е-гласуване през 2005 г. Вотът 
по интернет е възможен, защото 
всеки гражданин има лична 
карта с чип, която позволява 
както сигурно удостоверяване, 
така и правно обвързващи 
цифрови подписи. Вотът е 
криптиран, което го прави 
анонимен. Е-гласуването става 
по-популярно и на последните 
избори в Естония през 2019 г. 
почти половината от всички 
подадени бюлетини са онлайн.

Новите технологии имат 
потенциала да повлияят 
на основния акт на 
демокрацията – гласуването. 
Все повече дейности мигрират 
към интернет и идеята 
гласоподавателите да ходят 
лично в избирателна секция 
изглежда непривлекателна. Но 
засега в повечето страни остава 
предпочитан аналоговият 
хартиен вот.  

Увеличаващата се избирателна 
апатия в глобален мащаб поставя 
под въпрос легитимността на 
избраното управление, което 
някъде всъщност се определя с 
малцинство от общия електорат. 
Възможността за гласуване 
позволява на всеки човек да 
каже какво е важно за него и е 
един от начините да създадем 
обществото, в което искаме да 
живеем.
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С А М О  З А  У Ч И Т Е Л И

Как да създадем комфортна учебна 
среда и взаимно доверие с учениците

Автор: Мария Иванова

 Ако сте преподавател с активна 
практика знаете, че всеки ученик е различен и се 
нуждае от индивидуален подход в обучението. 
Това, което ги обединява е, че всички имат нужда 
от комфортна среда, в която да се чувстват 
свободни да грешат, да се учат от грешките си и 
да растат. 

В тази среда преподавателите се явяват като 
верен компас, който напътства обучаващите се. 
По време на учебния процес те преди всичко 
подкрепят, насърчават и насочват курсистите в 
правилната посока. 

Разбира се и с подкрепата не бива да се стига до 
крайности, които биха попречили на учениците да 
се изградят като самостоятелни и проспериращи 
личности. В следващите редове ще ви предложим 
няколко начина за изграждане на комфортна 
учебна среда, която в същото време да насърчава 
учениците да бъдат независими.

Ангажираността

е ключов фактор за създаването на приветлива 
и привлекателна за учениците учебна среда. 
Независимо дали се провежда присъствено 
или онлайн, когато обучаващите се усещат, че 
преподавателят им лично се ангажира с тяхното 
обучение, това премахва някои от бариерите им 
и създава връзка на доверие. Отдадените на 
професията преподаватели знаят колко е важна 
връзката между учител и ученик и че тя е ключова 
за развитието на младите хора и  тяхната бъдеща 
реализация.

Можете да стопите дистанцията с вашите ученици 
по няколко начина. Първият от тях е като 

задавате въпроси.

Да, точно така. Не само учениците са тези, които 
трябва да питат, а и учителите. Ангажирайте ги 
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в разговор или коментар по дадена дискусионна 
тема. Ако споменат идея или предложат нова 
мисъл, задайте им допълнителни въпроси. Така 
ще им покажете, че ги слушате и се интересувате 
от това, което имат да кажат.

Изпращайте имейли

Изпращането на седмичен бюлетин на класа 
вече е утвърдена практика в много училища. 
Тя обаче не е достатъчна. Изпращането на по-
персонализирани електронни писма показва 
загриженост за вашите ученици и означава, че 
ги забелязвате и искате да им дадете съвети, за 
да им помогнете в случай на нужда. Периодично 
по време на срока изпращайте общ имейл до 
вашите ученици, като ги питате как се справят и 
дали имат въпроси, коментари или притеснения. 
Поканете ги да споделят и ще бъдете изненадани 
от реакцията им и добрите идеи, които генерират.

Време за дискусии

Ако провеждате присъствени занятия, оставете 
пет минути в началото или в края на часа, за да 
проведете открита дискусия. Ако преподавате 
онлайн, също можете да направите това като 
пуснете на учениците си видеоклипове или 
статии, които биха им били интересни и ще 
предизвикат дискусия. Когато ви задават 
въпроси, отговаряйте така, че всички да виждат 
вашите отговори, в случай че има ученици, които 
се притесняват да питат.

Задайте тона от самото начало

Създаването на комфортна среда в класната 
стая започва още от първия ден. Не е добре да 
чакате до средата на срока, за да решите, че 
трябва да създадете топла среда за ученици си. 
Защото ако учениците не се чувстват насърчени 
от самото начало, те няма да се ангажират и по-
късно. Дали ще зададат ключовия въпрос, който 
ще им помогне да разберат дадена концепция 
или не - понякога от това зависи успеха на целия 
Ви курс или предмета, който преподавате.

Ето още няколко препоръки за създаване 
на комфортна среда и взаимно доверие за 
учениците.

Бъдете подготвени в своята област, 

защото учениците се доверяват на учители, които 
са високо квалифицирани. Те уважават онези, 
които са в крак с новите течения в областта, в 
която преподават.

Проявявайте гъвкавост в кризисни 
ситуации 

Понякога учениците сами предизвикват тези 
ситуации, за да усетят допустимите нива на 
взаимодействие.   А учителите трябва да бъдат 
в състояние да решават проблема като останат 
спокойни и да вземат най-доброто от създадената 
ситуация.

Използвайте иновативни технологии и 
ресурси

Живеем в динамично време и учениците уважават 
всеки преподавател, който демонстрира умения 
за работа с нови технологии. Използването на 
нови техники за преподаване и включването 
на технологични ресурси в учебния процес, 
гарантирано ще Ви създадат последователи сред 
учениците.

Представихме ви няколко техники, които могат 
да подпомогнат процесите по създаване на 
комфортна учебна среда и взаимно доверие 
учител-ученик. Надяваме се да сте открили сред 
тях полезни съвети, които да да адаптирате към 
нуждите на Вашия колектив. 

Ще се радваме да споделите с нас и други методи, 
които сте открили, че са полезни в работата ви, 
за да ги публикуваме на страниците на вестника. 

И не забравяйте - доверието е двупосочно и се 
печели с течение на времето, чрез заслуги и на 
основата на действия.
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Детските идеи оживяват в ателиета по 
програмиране на Logiscool 

 Обича ли детето ви да рисува или да 
играе Minecraft? Интересува ли се от мобилни 
приложения или от света на 3D дизайна? Ако да, 
тогава мястото им е в ателиетата по програмиране 
на Logiscool.

Творческите ателиета 

на веригата школи по програмиране са с 
продължителност 5-10 сесии в зависимост 
от темата. Те са вдъхновени от последните 
популярни теми в дигиталния свят и позволяват 
на децата да следват интересите си, докато 
учат и изпробват различни неща. Ателиетата се 
провеждат както присъствено, така и онлайн.

Ателие ImagiCharm

ImagiCharm е интелигентен аксесоар, който може 
да бъде програмиран да изглежда различно всеки 
ден чрез цветни LED светлини. Децата могат да 
се научат да програмират, като проектират и 
анимират всичките 64 светлини на своя Imag-
iCharm. Този готин аксесоар може да се носи на 

раници, чанти или като ключодържател. По време 
на това ателие школниците ще се запознаят 
с основните принципи на програмирането и 
програмния език Python по забавен, осезаем 
и нагледен начин с помощта на приложението 
ImagiLabs. Чрез това приложение децата ще 
научат как да програмират ImagiCharm, как да 
визуализират различни форми и анимации за 
екран с размери 8x8 пиксела, като същевременно 
ще се запознаят с основни понятия като 
променливи, контролни структури, работа с текст, 
функции и много други.

Не е необходимо да закупувате ImagiCharm за 
участие в ателието. Децата ще имат възможност 
да го изпробват лично по време на ателието. С 
участието си в ателието ще имате право на 25% 
отстъпка при закупуването на ImagiCharm от уеб 
магазина на imagiLabs.

Ателие Създаване на Приложения

В днешния свят има приложение за смартфон 
за всичко. Всъщност изборът на подходящото 

https://www.logiscool.com/bg/programs/imagicharm-workshop
https://www.logiscool.com/bg/programs/app-creation-workshop
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приложение понякога може да бъде извънредно 
труден. Не би ли било чудесно, ако можехме 
просто да създадем приложението, което 
идеално отговаря на нашите нужди? Децата 
в нашето ателие ще се научат как да създават 
свои собствени приложения за iPhone и Android. 
Обикновени мобилни игри, цитати на деня или 
приложения, помагащи ви да пазарувате, да 
тренирате или да спазвате диета.

По време на това ателие учениците ще се 
запознаят с използването на платформата за 
разработване на приложения Thunkable. Тя може 
да помогне на детето ви да създаде приложения, 
които се възползват от възможностите на 
смартфона: разпознаване на изображения или 
звуци, сканиране на баркод или QR код. Те 
могат да създадат мобилна игра, приложение за 
броене на калории или каквото друго им хрумне. 
Ателието ще даде на детето ви и възможност да 
се запознае с основните принципи на визуалното 
програмиране. В края на ателието то ще може да 
разработи приложение, което дори може да бъде 
публикувано в Google Play или App Store.

Ателие Minecraft Modding

Нашието ателие учи школниците как да използват 
различни програми за модифициране в Minecraft. 
Модифицирането означава, че те ще могат да 
добавят нови неща в играта: могат да създадат 
свои собствени супергерои, инструменти или 
специални способности. Това занимание ще ги 
запознае и с основите на програмирането.

Знае ли вашето дете какво би направило 
Minecraft още по-добър? 

Този курс ще го научи как да внедри идеите си в 
играта чрез модинг или модификации в играта. 
Една от тайните зад огромната популярност 
на Minecraft е, че тя се модифицира лесно и 
позволява на играчите да я нагласят според 
личните си предпочитания с малко ноу-хау. 
Индустрията за компютърни игри е пълна с 
дизайнери и програмисти, които са започнали 
с модифициране на игри и са намерили пътя 
към кариера на разработчици на игри чрез тази 
дейност.

https://www.logiscool.com/bg/programs/minecraft-modding-workshop
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SERP Acad. стартира през януари

 SERP Acad. 2023 стартира на 14.01.2023 
г.  с нови подобрени и усъвършенствани модули. 
Запознайте се с тазгодишните ментори и техните 
модули:  

Въведение в SEO 
 
В този модул можете да научите какво се случва 
след въвеждането на ключови думи в търсачката.

Ще си отговорите на въпроси като “Как 
функционира конкретната търсеща машина, за 
да предостави най-полезните за потребителя 
резултати (SERP)?” и много други.  
 

Техническо SEO 
 

По време на този курс на обучение ще бъдат 
обяснени основните технически фактори, 
влияещи на един сайт.

Ще се научите как да подобрите тези параметри, 
за да увеличите видимостта си при търсене и за 
да може потребителите ви да получат възможно 
най-доброто потребителско преживяване. 

Семантично SEO

В този модул ще научите как правилно да 
проучвате ключови думи, за да разберете от какво 
се интересуват и какво ги вълнува потребителите.

След като научите кои са въпросите, които вашите 
потенциални клиенти задават, ще можете да 
предоставите пълноценен отговор, надминаващ 
очакванията им. 
 

CPS – Content Promotion Strategy 

  В този модул ще усъвършенствате анализа на 
линк профилите на конкурентите ви и ще се 
научите как да изградите подходяща стратегия 
за конкретния бизнес и сайт. 

Ще придобиете нови знания за това кои входящи 
линкове са зловредни и как да ограничите 
влиянието им върху сайта ви. 
  
Във всеки модул могат да вземат участие до 40 
души. Повече информация е достъпна тук.

https://uchi.bg/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-serp-acad-2023/

