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Да шофираш кола с висока скорост, без изобщо 
да виждаш пътя, защото на главата ти има шлем 
за виртуална реалност. И виртуалният свят се 
слива до такава степен с околния, че можеш да 
управляваш автомобила без проблем. 

Ето такава технология създадоха от BMW, а 
наскоро българският журналист Светлин Желев 
беше сред малкото хора, които имаха възможност 
да я тестват. Какви са личните му впечатления 
от нея можете да научите от интервюто на 
Александър Александров.         Вижте повече на стр. 16
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ще се сблъсква с дигиталното изкуство под различни форми

Образование: 

„Когато намериш себе си в нещо ново, 
вдъхновението не спира“ - споделят създателките 
на проекта DigiPhysics – едно от първите 
по рода си начинания у нас, които смесват 
информационните технологии и изкуството по 
нов начин. В работата си те изследват връзката 

между физическото и дигиталното, както и 
тяхното развитие в контекста на различните 
видове изкуства. Свързахме се с тях и в 
следващите редове ви представяме визията им 
за бъдещето на изкуството и за собствените им 
търсения и занимания.             Вижте повече на стр. 38

https://cct.bg/
https://www.logiscool.com/bg/
https://kafene.bg/
https://pixelmedia.bg/
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Срокът за кандидатстване за 

КОСМИЧЕСКИЯ ЛАГЕР SPACE CAMP TURKEY 
се удължава

 Центърът за творческо обучение 
удължава кандидатстването за новото издание 
на космическия лагер Space Camp Turkey до 5 
февруари 2023 година. 

В конкурса могат да участват ученици на възраст 
между 11 и 15 години. За 2023 година квотата за 
български участници е 200 деца и младежи, 
а кандидатурите се изпращат чрез онлайн 
формуляр.

Темите в конкурса за 2023 година са:

Представи си, че си главен готвач на 
космически кораб след 100 години.  Какво 
е менюто днес и защо?

Представи си, че Земята има космически 
щит. От какво и как ще ни предпазва той?

Как изследването на космоса събира и 
разделя хората?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPlVsF_MEJeggjJgN-Q5HU3k7LKttqcpv9IPfNfTVWphVrYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPlVsF_MEJeggjJgN-Q5HU3k7LKttqcpv9IPfNfTVWphVrYA/viewform
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Младежите имат правото да изберат с коя от трите теми да участват, 
както и в какъв формат да представят идеите си – писмен или 
видео. Творбите могат да бъдат на български или на английски 
език.

Творбите се оценяват 

от специално подбрано жури от професионалисти с богат опит 
в областта на науката, технологиите и иновациите, както и 
възпитаници и медалисти на програмата. 

С всички изисквания към писмените и видео творбите можете да 
се запознаете на сайта spacecamp.cct.bg. С помощта на спонсорите 
на програмата и общините – партньори, Центърът за творческо 
обучение ще  осигури над 40 стипендии за най-отличилите се в 
конкурса деца и младежи. 

Space Camp Turkey в Измир, Турция 

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

Програмата на центъра 

е с продължителност една седмица и се провежда изцяло на 
английски език от специално подготвени обучители и специалисти. 

Занятията в лагера включват 
реални тренажори и симулатори 
на живота и работата в Космоса. 

Участниците 

обличат скафандри, докосват 
се до истински тренажори 
за подготовка на астронавти, 
изпробват движенията в 
безтегловна среда, упражняват 
се в предната палуба на 
совалка, проектират колония на 
Марс. 

В рамките на обучението те 
научават много за подготовката 
на астронавтите – физическа, 
интелектуална и психическа. 
Чрез интерактивни симулации 
младежите развиват умения 
за работа в екип, подобряват 
комуникацията помежду си и 
възпитават лидерски качества 
в себе си в динамична и забавна 
среда.
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КАКВО ДИШАТ 
децата ни в класните стаи?

Национална кампания привлича вниманието върху проблема с качеството на 
въздуха в училищата

Напоследък темата за 
качеството на въздуха 
в градовете започна да 
привлича все повече внимание 
и местните власти, както и 
неправителствени организации 
усилено търсят решения на 
този проблем. На този фон 
изглежда на по-заден план 
остана въпросът: какво дишаме 
в затворените помещения. В 
нашите домове, офиси и да – 
съвсем не на последно място и 
в класните стаи, в които децата 
ни прекарват часове всеки ден.

Именно тази тема е във фокуса 
на новата национална кампания 
„Знаеш ли какво дишаш?“, която 

стартира в началото на януари 
в гр. Русе. Инициативата цели 
да повиши информираността за

рисковете за здравето,

които крие лошото качество 
на въздуха. С тази мисия 
се обединяват обществени 
организации, институции и 
представители на бизнеса. В 
хода на кампанията ще бъдат 
инициирани обществени 
дискусии с участието на 
родители, учители и експерти, 
както и ще бъдат предоставени 
редица стъпки за решението на 
проблема.

От септември 2022 г. българската 
компанията qnectd инсталира 
безплатно 130 сензори в три 
русенски училища и една детска 
градина. Базово измерване 
на качеството на въздуха в 
затворени помещения ще се 
извършва в Математическа 
Гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе, 
ОУ „Любен Каравелов“ гр. Русе, 
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе и 
Детска градина „Дъга“. Това 
са и първите образователни 
институции, които се включиха 
в социалната инициатива 
благодарение на подкрепата 
на фондация "Русе - градът на 
първите неща". Монтираните 
датчици позволяват контрол на 

Автор Александър Александров
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нивата на въглероден диоксид, 
температура и влажност в 
помещенията. Със звуков сигнал 
те известяват, когато тези норми 
биват превишени. А решението 
понякога е много лесно - да се 
проветри помещението.

Според Алис Муртезова - 
административен директор 
Лечебни заведения "Медика" 
в Русе, част от които е Детска 
градина "Дъга" монтирането на 
датчиците

е променило и 
самоконтрола

на служителите в детската 
градина. "Те не искат да 
допуснат устройството да 
алармира, че децата са в среда, 
в която качеството на въздуха 
не е добро. Така правят всичко 

възможно да проветряват 
помещенията, когато децата не 
са в тях, но без това да понижи 
температурата в сградата", 
обясни Муртезова.

Информационната кампания 
„Знаеш ли какво дишаш?“ е 
подкрепена от експерти по 
безопасна работа среда, които 
ще имат грижата по време 
на дискусиите в различните 
градове да разясняват 
рисковете за здравето, които 
крие лошото качество на 
въздуха. ЛОТ-КОНСУЛТ и САНСИ 
са сред водещите български 
компании в измерването на 
безопасни условия на труд и 
изследват физическите фактори 
микроклимат, шум, изкуствено 
осветление, вентилационни 
инсталации и относителна 
влажност. “Нашата статистика 
показва, че в помещения, в които 

са измерени високи стойности 
на въглероден диоксид,

способността за 
запаметяване

и реакциите на децата са 
намалени до 4 пъти” - посочва 
Росилина Симеонова, управител 
на САНСИ.

„Нормалното ниво на въглероден 
диоксид в едно помещение 
е до 800 PPM. До 1000 - 1200 
PPM въздухът е сравнително 
добър. Резултатите от първите 
инсталирани сензори показват, 
че в класните стаи и детските 
градини често стойностите са 
в пъти над 1000 PPM.“ – добавя 
от своя страна Христо Атанасов 
изп. директор на qnectd на 
пресконференция в прес клуба 
на БТА в Русе.
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Сензорите MerryIoT са 
представени на българския 
пазар от компанията qnectd. 
Тя е IoT (Internet of Things) 
компания, която осигурява 
безжична свързаност, софтуер 
и поддръжка за умни устройства 
за учебни заведения, домашна 
и офис или индустриална 
употреба. Концепцията

IoT - интернет на нещата

е система от взаимосвързани 
изчислителни устройства, 
механични и цифрови машини, 
обекти, животни или хора, 
които са снабдени с уникални 
идентификатори (UID) и 
могат да прехвърлят данни 
по мрежа, без да се изисква 
взаимодействие човек- човек 
или човек-компютър. Все по-
често организациите в различни 
индустрии използват IoT, за 
да работят по-ефективно, да 
постигат по-добри резултати 
и да увеличат добавената 
стойност на бизнеса.

Повишените нива на 
въглероден диоксид, 
температура и влажност на 
въздуха в помещенията оказват 
значително въздействие върху 
здравето особено на децата, 
които прекарват дните си в 
затворените помещения на 
училището. Те са част от

най-уязвимите групи,

защото още в най-ранна 
възраст стават жертва на 
хроничните респираторни 
заболявания. Здравословната 
училищна среда може успешно 
да подобри здравето на децата 
и да подпомогне ефективното 
учене, като допринесе за 
израстването им в здрави и 
способни възрастни.

Кампанията „Знаеш ли какво 
дишаш?“ ще инициира дискусии 
в девет големи областни града 
в страната – София, Русе, 
Пловдив, Варна, Бургас, Стара 

Загора, Плевен, Велико Търново 
и Видин. Зад кампанията 
застават и жените от българския 
съюз на международната 
женска организация 
Сороптимист Интернешънъл, 
които ще участват в срещите в 
различните градове. В тях ще се 
включат експерти от Общините, 
училища в града, местни медии 
и граждански организации. Ще 
бъде повдигнат въпросът за 
мръсния въздух в затворените 
помещения, в частност - 
класните стаи. Целта е да 
се повиши осведомеността 
и да се обърне внимание на 
сериозността на проблема. През 
ноември ще бъде представено 
обобщение на резултатите.
Следващото събитие ще се 
проведе в края на януари в 
София.

Училищата, които желаят да се 
включат в кампанията, могат да 
го направят от тук:
https://kakvodishash.org/join/

https://kakvodishash.org/join/
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LOGISCOOL ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНАТА НАГРАДА 

"Най-добър нов дигитален курс" за 2022 година

Този месец веригата школи по програмиране навършва девет години
Веригата школи по 
програмиране и креативни 
дейности Logiscool спечели 
трета международна награда в 
рамките на една година. Digital 
Education Awards присъдиха на 
нейната поредица от курсове 
„Програмиране и Дигитален 
Свят“ приза за 

"Най-добър нов дигитален 
курс".

След отличия като Европейската 
награда за франчайз като 
най-добра международна 
марка и оценката "Отличен" 
от един от най-престижните 
органи за сертифициране на 
образованието - 

Education Alliance Finland 
(EAF), 

настоящата награда е поредно 
признание, че международната 
верига от школи трансформира 
образованието и технологиите 
и допринася за растежа на 
динамично развиващата се Ed-
Tech индустрия.

Престижната награда за 
цифрово образование 

отличава най-добрите 
дигитални хора, продукти и 
платформи, които стимулират 
качествено образование и 
учене по целия свят. Призът 

показва, че Logiscool се радва 
на предимство на пазара и 
признание от клиентите и 
партньорите си за стойността, 
която предлага.

През този месец веригата 
навършва девет години, 

като за този кратък период тя 
успя да се превърне в глобален 
франчайз, присъстващ в 35 
държави на 5 континента. 

През 2022 г. основателите 
на Logiscool Анита Бройер и 
Гюла Цитари бяха включени 
в класацията на Forbes "100-
те най-успешни унгарски 
предприемачи". 

https://www.logiscool.com/
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Поредното признание през 

миналата година 

беше включването на 
компанията към списъка на 
Forbes Cloud 50 в Унгария, в 
който влизат успешни фирми 
от областта на електронната 
търговия, финансите, селското 
стопанство, здравеопазването, 
ИТ и образованието.

Съоснователите на  
Logiscool България 

Ива Янкова и Николай Цонев 
от своя страна бяха сред 
избраните за Топ 100 най-
влиятелни ИТ личности в 
страната ни. У нас веригата 
вече има няколко франчайз 
партньора в София и Пловдив, 
като продължава да набира 
нови франчайзополучатели. 

Интересът към 
предлагания от нея бизнес 

модел 

непрекъснато нараства, а 
сред причините за това са 
устойчивите ценности, свързани 
с познанието и подобряването 
конкурентоспособността на 
младите хора в България, 
както и увеличаващото се 
търсене на услуги за обучение 
по програмиране и дигитална 
грамотност.

Logiscool 

преподава програмиране на 
деца от 1-12 клас чрез игри 
и забавление. В свят, в който 
технологиите засягат всеки 
аспект от живота ни, е от голямо 
значение децата да бъдат не 
само ползватели, а да прекарват 
времето си пред екрана по един 
активен и творчески начин.

За да направи обучението 
по-привлекателно, екипът на 
Logiscool представя учебния 
материал под формата на игра. 

По време на занятията 
учениците 

получават възможността да 
разработят свои собствени 
игри или програми. Така, след 
всеки урок, децата могат да се 
гордеят с това, че са създали 
нещо ново.

Най-важното предимство 
на Logiscool, 

е собствената образователна 
платформа и учебна програма, 
съобразена изцяло с възрастта 
на всеки един ученик. Тя се 
актуализира непрекъснато 
от екип от педагози и ИТ 
специалисти въз основа на 
обратната връзка от повече от 
170 000 ученика от целия свят, 
минали през нея.
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ОБУЧЕНИЯТА В RESTART ACADEMY 
развиват логическото мислене на децата

RestART Academy се фокусира 
върху създаване и провеждане 
на обучения и събития за малки 
и пораснали деца, които искат 
да се развиват, да придобиват 
нови знания и умения, да се 
осмеляват и да създават. 

Учебните програми в 
RestART Academy 

са фокусирани в няколко 
основни направления, 
съчетавайки иновациите 
и творчеството. Някои от 
провежданите курсове са: 
графичен дизайн, създаване на 
игри, програмиране, дронове и 
програмиране, киберсигурност.  
В съчетание с изброените 
курсове се провеждат и “ТехАрт” 
занимания, в които децата 
комбинират научаването на 
нови знания от сферата на 
технологиите с творчески 
дейности като рисуване, 
работа с глина. Курсовете са 
разработени и адаптирани за 
различни възрастови групи за 
деца от 8 до 14 години.

Курсовете по 
програмиране, 

дронове и програмиране и 
киберсигурност развиват 
аналитичното мислене при 
децата давайки както основни, 
така и по-задълбочени 

познания свързани с изучавания материал . Ключово за 
разбирането и усвояване на тези знания са практическите задачи, 
които са фокус в обученията в RestART Academy. Изучавайки 
последователности от действия и команди децата бързо усвояват 
термини и практични принципи в програмирането. Като на игра 
се осъзнават логическите връзки между различните елементи и 
така се поставя стабилна основа от знания и умения в света на 
технологиите. 

Обученията по графичен дизайн 

от друга страна са съсредоточени върху творческия израз на 
съвременните професии. Малките графични дизайнери бързо 
усвояват това как да създават свои плакати, банери, лога и 
илюстрации. Курсовете по графичен дизайн помагат на малките 
творци да разбират света на цветовете и формите , които виждат 
в ежедневието си.

Технологиите се превърнаха в неразделна част от живота ни и този 
на децата ни. Обученията в посока разбирането и усвояването им 
ще превърнат "стоенето по цял ден на компютъра" в прекрасно 
развитие на уменията, мисленето и творчеството на децата ни. 
Обученията в RestART Academy са насочени към разбирането, 
практическата работа и логическото мислене на децата, както и 
забавлението. 

https://www.restartacademy.org/


                                                                                                                                                    11ОБРАЗОВАНИЕ

Ролята на учителя за изграждане на ценности у 
учениците е фокусът на първото издание на 

Е-академия за 2023 година
„Ролята на учителя при 
формирането на ценностна 
система у учениците“ - това 
е темата на първото за 2023 
г. издание на Е-академия, 
която за трета поредна година 
подкрепя и вдъхновява 
българските преподаватели 
в предизвикателствата на 
професията. 

Онлайн срещата, част от 
инициативата на издателство 
Клет България се проведе на 24 
януари часа в платформата на 
издателството, а лектор в нея  
бъде професионалният трейнър 
Даниела Илиева. Участието е 
напълно безплатно, а всеки 
желаещ може да се регистрира 
тук.

Как се формира здрава 
ценностна система и как може 
учителят да допринесе за 
изграждането ѝ у ученика, кои 
техники и подходи в общуването 
дават най-бързи и устойчиви 
резултати за преодоляване на 
бариерите между поколенията? 
Това са само част от въпросите, 
на които проф. д-р Даниела 
Илиева ще отговори по време 
на дългоочакваната среща. 

„Учителят е човекът, който 
често прекарва най-много 
време с ученика и има огромно 
влияние върху формирането 
на личността му. Той отдавна 

вече не е само преподавател 
по предмет или дисциплина. 
Той е ментор, фасилитатор и 
модел за подражание в процеса 
на съзряване на младежите. 
Това е отговорност не само 
към класната стая и учебния 
предмет, а и към цялостното 
изграждане на следващите 
поколения.“ 

Така тя коментира темата на 
първото за 2023 г. издание на 
Е-академия.

Проф. д-р Даниела Илиева е 
автор на множество статии по 
темата за отношенията между 
учител и ученик, а в последната 
си книга – „Управление на 
личностното развитие“ обръща 
специално внимание и върху 
себепознанието, успеха и 
удовлетворението на хората в 
училищата и университетите. Тя 

е професионален консултант по 
Бизнес етикет и международен 
протокол, сертифицирана от 
The European School of Pro-
tocol (Брюксел, Белгия), 
и сертифициран трейнър 
по Невро-лингвистично 
програмиране (НЛП) и 
Коучинг, акредитирана 
от Международната НЛП 
Асоциация и от Европейския 
консул по менторство и коучинг. 

Целта на формата Е-академия 
тази зима е да подкрепи 
учителите в ежедневните 
трудности, през които 
преминават в работата си. 
За да покрие задълбочено 
всички теми, които учителите са 
посочили като важни в предните 
издания, издателство Клет 
планира и няколко извънредни 
сесии на Е-Академия, с които 
ще допълни календара на 
ежемесечните срещи. 

Опитни специалисти ще 
представят на учителите ценни 
съвети, полезни техники и 
примери за справяне с агресията 
в училище, създаване на 
социално-емоционални умения 
у учениците, повишаване 
концентрацията на младежите 
и засилване на връзката между 
учебния материал и реалния 
свят, както и изграждане на 
личен авторитет, справяне със 
стреса в живота на учителя и 
други.



                                                                                                                                                    12ОБРАЗОВАНИЕ

VIVACOM ДАРИ ИНТЕРАКТИВНО ОБОРУДВАНЕ 
на Софийската математическа гимназия 

„Потенциалът на талантите на България е голям, но всички ние трябва да ги 
подкрепяме по пътя им към върха“ - споделиха от компанията

Vivacom дари оборудване 
за интерактивно обучение на 
Софийската математическа 
гимназия „Паисий Хилендарски“ 
(СМГ), което да подпомогне 
модернизирането на процеса по 
подготовка на бъдещите таланти 
на България в областта на 
математиката, информатиката и 
високите технологии. 

Николай Андреев, главен 
изпълнителен директор на Vi-
vacom, и бивш възпитаник на 
СМГ, връчи дарение на обща 
стойност от над 20 хиляди 
лева, което включва последно 
поколение интерактивни дъски 
за дигитални класни стаи.  

Оборудването вече е доставено 
и веднага ще бъде инсталирано 
в зали за обучения по 

компютърно моделиране и химия и опазване на околната среда. 
До края на учебната година над 700 ученици на гимназията ще 
имат възможност да надградят знанията си, посредством най-
новите интерактивни техники за обучения и презентиране.

„Потенциалът на талантите на България в областта на точните 
науки и информационните технологии е голям, но всички ние 
трябва да ги подкрепяме по пътя им на развитие, за да могат 
да достигнат върховите си постижения именно тук, в България. 
Виртуализацията, облачните технологии, интерактивните методи 
са част от корпоративното ДНК на Vivacom и затова подкрепата 
ни за СМГ е напълно естествено продължение на стратегията на 
компанията за развитие за младите таланти и трансформацията 
на образованието в България“ - сподели изпълнителният директор.

Дарението включва 3 интерактивни дисплея Prestigio Multiboard, 
86-инчови с 4К резолюция и специални светлинни сензори, които 
заедно с високата яркост и контраст на дисплея позволяват 
използването на дъските дори при ярка слънчева светлина. 
Сензорните екрани на устройствата са най-добрите в своя клас 
и поддържат 20 точки за докосване и 10 точки за едновременно 
писане, включително функция, която позволява на потребителите 
да пишат в два различни цвята едновременно.
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НАД 159 УЧИТЕЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СЕ ВКЛЮЧИХА 
в конкурса “Добрите практики на фокус“

Българските учители все повече работят за позитивна 
образователна среда. Това личи от събраните до момента над 180 
педагогически практики във второто издание на 

"Добрите практики на фокус". 

Инициативата се организира 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. До момента в конкурса са се включили 159 учители от 114 
училища в повече от 50 населени места.

Сред подадените практики 

се забелязват най-много успешни примери, свързани с развиване 
на социално-емоционалните умения на учениците и изграждане 
на позитивна среда, която подпомага културата на учене в 
училище. Примери за подобни практики са "батерия" на емоциите, 
специален ритуал за опознаване на училището от новопостъпили 
осмокласници и тефтери за записване на добрини, които учениците 
правят всеки ден. 

До 15 февруари продължава събирането на иновативни практики 
от учители и училища в цялата страна. За да се включат в конкурса, 
преподавателите трябва да споделят своя добра практика на 
сайта https://prepodavame.bg/dobrite-praktiki-na-fokus/

 

Организаторите 

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

Всички одобрени практики 

ще бъдат описани на сайта 
prepodavame.bg, за да бъдат 
достъпни за образователната 
общност в страната. В края на 
април в гр. София ще се проведе 
голямо финално събитие, на 
което ще бъдат отличени най-
добрите практики, избрани от 
специално жури и гласуване на 
публиката.

Наградите 

в различните категории са 
осигурени от партньорите от 
Storytel, Escreo, Ardes.bg и 
Център за творческо обучение.

“Последните години все по-
често ставаме свидетели на 
примери, че учениците не 
чувстват училището своя 
територия. Затова се радваме, 
че получаваме толкова 
много практики на учители, 
които работят с мисъл за 
благосъстоянието на учениците 
си” - коментира Борислава 
Данева от “Заедно в час“.
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Образователният 
министър награди 

медиаторите на годината

Наградите „Образователен медиатор на годината“ 
за 2022г. връчи министърът на образованието и 
науката проф. Сашо Пенов на официална церемония 
в МОН. В навечерието на Ромската Нова година той 
отличи шестима победители в конкурса, организиран 
от Център „Амалипе“. Останалите единадесет 
номинирани бяха наградени с грамоти от зам.-
министъра на образованието и науката д-р Мария 
Гайдарова.

„С ежедневната си работа, постоянния диалог с 
родителите, съветването на учениците и помощта 
с учебния материал, медиаторите правите магията 
на супергерои възможна“, заяви в приветствието 
си министър Пенов. Той припомни, че екипът на 
Министерство на образованието и науката успя да 
удължи срока на Националната програма, по която 
близо 1000 медиатори и социални работни...

Вижте още: Uchi.bg

Учениците да подреждат желанията си в първи, трети и 
четвърти етап на класиранията за прием след VII клас, 
предлага Министерството на образованието и науката. 
Това е една от промените в Наредбата за организация на 
дейностите в училищното образование, публикувани за 
обществено обсъждане на сайта на МОН. Въвеждането 
на четвърти етап на класиране максимално ще намали 
броя на неприетите и незаписани след трети етап на 
класиране ученици и ще създаде условия за по-малко 
закрити паралелки. По този начин ще се облекчи и 
административната тежест в училищата, регионалните 
управления на образованието и МОН.

Остава възможността с решение на началника на 
регионалното управление на образованието и след 
анализ на приема, когато след четвъртия етап на 
класиране записаните в някоя паралелка са под 
норматива за минимален брой ученици, тя да не се 
закрива. 

Вижте още: Uchi.bg

Един Национален и три регионални STEM центъра ще 
бъдат изградени със средства по Националния план 
за възстановяване и устойчивост. Регионалните STEM 
центрове ще се намират в съществуващи ученически 
бази в селата Ковачевци и Ястребино и в град Хисаря.

Процедурата за изпълнение на инвестицията беше 
открита миналата седмица, а крайният срок за 
кандидатстване е 13 февруари 2023 година.

Националният STEM център в София ще бъде основното 
звено за професионално развитие за учителите в 
областта на науката, технологиите, инженерството 
и математиката. Целта на Центъра ще бъде да 
подпомага и консултира изграждането и развитието 
на STEM среда във всяко българско училище, като 
създава модел за учене, квалификация, работа с 
научноизследователски методи и инструменти...

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Студенти от Варненския 

свободен университет ще 
участват в симулация на 
Съвета на ЕС в Брюксел

Студентите от Варненския свободен университет 
Гергана Атанасова и Алесандро Танчис са част от 
българския отбор, който ще представи страната ни в 
Брюксел в организираната от Генералния секретариат 
на Съвета на Европейския съюз симулация Con-
SIMium. Гергана Атанасова ще влезе в ролята на 
българския министър по европейските въпроси, а 
Алесандро Танчис ще участва в подготовката на 
експертно становище. Национален координатор на 
българския студентски отбор е доц. д-р Юлиана 
Матеева – дългогодишен преподавател по право във 
ВСУ „Черноризец Храбър”.

ConSIMium е симулационно преживяване в Съвета, 
в което ще участват студентски екипи от всички 
27 държави – членки на ЕС. Студентите от всеки 
национален отбор ще влязат в ролите на министър-
председател, министър по европейските въпроси..                               

Вижте още: Uchi.bg

Три ученически бази 
стават регионални 

STEM центрове

МОН предлага 
четвърто класиране 

в приема след 7 
клас

https://uchi.bg/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%b5/
https://uchi.bg/%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8/
https://uchi.bg/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%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-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2/
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„Война“, „инфлация“, 
„избори“, „Украйна“ са 
думите на 2022 година

Думите, белязали 2022-ра, са „война“, 
„инфлация“, „избори“ и „Украйна“. Това показва 
вотът на хората в широкомащабното изследване, 
провеждано на платформата за грамотност „Как 
се пише?“. След тях в първите десет се нареждат 
„газ“, „доброволци“, „мижав интерес“, „бежанци“, 
„хартиена коалиция“ и „рашисти“.

В кампанията „Думи на годината с Как се пише?“, 
която се реализира за втора поредна година, 
всеки имаше възможност да гласува за знаковите 
думи и изрази за България през изминалата 
година. В изследването на важните за обществото 
ни теми за първи път у нас се включва още един 
компонент – класация на най-употребяваните 
думи и изрази в медиите на български език. 
Анализът на системата ...            

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ

ВУЗФ организира Трета 
национална ученическа 

конференция

Висшето училище по застраховане и финанси 
(ВУЗФ) и Националната асоциация на 
преподавателите по икономика организират 
Третата национална ученическа конференция 
на тема „Икономически и социални ефекти от 
кризите на 21 век“, която ще се проведе в хибриден 
формат на 24 февруари 2023 г. във ВУЗФ, зала 501 
и в платформата Google Meet. Събитието е под 
патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател 
на Синдиката на българските учители и доктор 
хонорис кауза на ВУЗФ.

Основна цел на конференцията е да предостави 
трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички 
училища в страната да изложат своята позиция 
и идеи за отражението на съвременните кризи 
върху икономиката и обществото.... 

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%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%83%d0%ba/
https://uchi.bg/%d0%b2%d1%83%d0%b7%d1%84-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5/
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ИНТЕРВЮ: 
С M Mixed Reality на BMW автомобилът се 

превръща във VR контролер

Въпросите зададе Александър Александров

ВЪПРОС: Би ли се представил накратко 
пред нашите читатели?

Казвам се Светлин Желев, вече повече от 20 
години се занимавам с това да разказвам за 
новите технологии на хората – първо за редица 
вестници и списания, след това за интернет 
медии, а от доста време съм главен редактор на 
най-голямата IT медия в България – Kaldata.

ВЪПРОС: Наскоро имаше възможността да 
тестваш новата mixed reality технология 
на BMW. Какво беше усещането?

Да, за мое щастие направих две обиколки с 
„вързани очи“ в новата M2 на BMW.  За всички 

тези години са ме изненадвали много пъти с 
различни неща от технологичния свят, но нито 
едно толкова силно. Спомням си как преди 
няколко седмици ти споделих за изживяването 
си и явно съм звучал доста развълнувано. За 
да се стигне до това приключение обаче имаше 
малко предистория, а и всъщност то е част от 
нещо много по-голямо.

Всичко започна с покана за “превю“ в Мюнхен 
от BMW, за да ми бъде показано какво смятат да 
представят на технологичното изложение CES. 
Абсолютно без да знаем какво да очакваме аз 
и още един колега от България хванахме полета 
за Германия и след кратко пътуване се озовахме 
на базара на компанията в Майзах. Това е писта, 
на която се тестват различни модели, новите 

Продължава от стр. 1
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технологии, а освен това всеки желаещ може да 
се запише на училище за майсторско шофиране, 
да подобри способностите си зад волана, както 
за въртене на по-бързи обиколки, така най-
вече и за безопасността и контрола. Място което 
страшно много липсва в България, но това е 
друга тема.

Та на това място пристигнахме за видим 
представения вече по време на CES концептуален 
автомобил Dee, който май също ще е тема на 
отделен разговор. „Подгряващо“ за него – 
журналистите имахме възможност да изпробваме 
лично и M Mixed Reality, която беше представена 
малко по-рано на форума Web Summit в Лисабон. 
Общо взето всичко беше изненада, защото мисля, 

че сме едни от първите, които я изпробват. На 
самото място снимките, особено в този ден бяха 
абсолютно забранени и всичко,което имам е 
направено от организаторите. Но това, което стана 
на кратко беше, че ни закараха до обособено 
място на пистата и приключението започна.

С „///M Mixed Reality“, както се нарича точно 
целият проект, BMW Group не само пренася 

виртуалния свят в автомобила, но и самият 
автомобил се превръща в контролер. Това 
ново изживяване при шофиране е възможно 
благодарение на иновативните VR/MR технологии, 
които съчетават виртуалния и физическия свят.  
От компанията споделиха, че всичко е започнало 
като експеримент на инженерите, но сега е нещо, 
което явно заляга в концепцията им за бъдещето. 
Пренасяне на виртуалния свят в колата, която се 
превръща в контролер, който слива виртуалния 
и физическия свят – ако правилно цитирам по 
памет.

Нямаше много време да си припомням какво 
съм чел по въпроса и директно се метнах в 

автомобила, паркиран между 
конуси, където ме очакваше моя 
навигатор и на практика инструктор 
с допълен чифт педали до себе си 
и VR шлем в ръка, който ми подаде. 
Разработката всъщност е на BMW 
и Epic Games и реално това което 
видях, слагайки шлема е дело 
именно на тази гейм компания.

ВЪПРОС: Това на практика 
означава да шофираш без да 
гледаш пътя с шлем, който 
показва виртуална реалност?

На първо място – безопасно 
е. Компания като BMW не би 
пренебрегнала нищо в тази насока, 
особено по време на международно 
събитие с журналисти. Всичко 
се случи на отделен участък на 
пистата със зони за безопасност, 

като същевременно инструктурът също има 
контрол над колата, а и дава не малко указания.

Това което се случва с M Mixed Reality е, че караш 
истински и мощен автомобил с реална скорост 
и центробежни сили, създавани от нея, реални 
звуци от това, че се намираш в автомобил, но 
с изцяло нова визуална среда пред себе си. 
Времезакъснението, което са постигнали, e 
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впечатляващо – изобщо не го усетих, дори при 
по-голяма скорост, а това все едно да „влезеш“ в 
компютъра и да чувстваш с тялото си всичко от 
игрите като NFS, Project Cars и т.н. определено ме 
остави без дъх. 

ВЪПРОС: Какви са приложенията на 
подобна технология? 

Този въпрос зададох и аз. Никой не може или не 
иска да даде точен отговор и ги разбирам, защото 
голяма част от нещата, които следват вероятно са 
още по-вълнуващи и също ще са тайна, докато не 
бъдат реализирани. Това обаче е виртуална или 
по-скоро добавена реалност на ново 
по-реално ниво. Мястото вероятно не 
беше случайно – пистата за обучение. 
Това веднага може да влезе в процеса 
на тренировка, защото във виртуална 
среда много по-лесно могат да се 
симулират различни препятствия, 
да се променят трасета, атмосферни 
условия и т.н. При тестовите обиколки 
колата летеше по писна във формата 
на 8, но реално това може да се 
промени. Моята цел в играта беше да 
събирам различни виртуални бонуси 
по пистата, но на този принцип могат 
да се избягват препятствия или да се 
тренират рефлексите по друг начин.

Имаше обаче и друга причина за 
тази презентация, която звучи дори 
по-смело. Същото, но без шлем, а 
проектирано на предното стъкло 
на автомобила. Именно това всъщност BMW 
представи на CES. Там при Dee вече няма шлем и 
всичко се случва директно на стъклото.

ВЪПРОС: Това ли е, според теб, бъдещето 
на шофирането. Кои други технологии 
тепърва ще променят автомобилната 
индустрия и как очакваш да изглежда 
нейното бъдеще?

Това е само едно от нещата, които ще се развиват. 
Сега е игра, а признавам при Dee изглежда още 
по-странно и нереалистично, че някой ден ще 
се случи, защото там идеята е, че шофираш по 
магистрала Тракия, а на стъклото ти се показва, 
това което би видял на Route 66 да речем. Но аз 
лично нямаше да повярвам преди 20 години, ако 
някой ми беше заявил, че ще шофирам с 200 км/ч  
и „вързани“ очи дори и по писта.

Ефектът се постига чрез комбинация от сензори 
в колата, които заснемат външната среда, 
обработват я и проектират на стъклото на 

автомобила нещо което я повтаря донякъде, но 
по променен начин. Представете си например, 
че шофирате нощем, а пред вас на стъклото е 
времето, в което ви е най-приятно да пътувате. 
Или пък сте в буря или мъгла, а отвън виждате 
слънчево време. Приложенията са десетки. Вече 
разполагаме с технологиите те да се осъществят 
и остава единствено да се тестват достатъчно и 
да постъпят в масово производство.
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ДЕВЕТ СМЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОГНОЗИ 
за 2023 година

Автор Светлин Желев
Колкото по-дълго работите 
в сферата на технологиите, 
толкова повече усещате как 
биха могли да се развият 
нещата. Сякаш винаги сте с 
глава на релсите и се ослушвате 
за идващия влак. Повечето хора 
дори и да поставят главите си 
върху студения, твърд метал, не 
могат да усетят дори трептене. 
Но повече от 20 години подобно 
слушане са усъвършенствали 
сетивата ви и сега можете да 
чувате и усещате неща, които 
другите не могат. Така че се 
изправяте, примижавайки 
в далечината, и разказвате 
приказка за възможното 
технологично бъдеще.

Това са девет прогнози, които варират от почти сигурни до почти 
фантастични. Това също така е само един поглед. Използвайте 
този набор от предположения като искра за вашите собствени 
прогнози.
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Все по-честа поява на стрийминг услуги в различни 

телевизионни пакети

Преди края на годината потребителите все по-активно ще се 
абонират за редица стрийминг пакети, а те все повече ще приличат 
на сделките за кабелна телевизия, които всички се опитаха да 
отхвърлят до скоро. При наличието на десетки стрийминг услуги 
и несигурния икономически пейзаж както за услугите (отлив и 
изтичане на абонати), така и за индустрията, която ги захранва, 
по-малките стрийминг платформи може да потърсят сигурното 
пристанище на пакетите или дори на консолидацията.

Може ли Apple да купи Netflix през 2023 година? Вероятно би могла 
да си го позволи, но Disney, която вече притежава Hulu и Disney+, 
е по-вероятен кандидат. Интересът на Netflix към продажбата 
може да зависи отчасти от успеха на абонаментите, чиято цена се 
редуцира заради излъчването на реклами. Досега тя беше малко 
неуспешна, но това може да се промени през следващата година. 
Ако това не се случи и Netflix премине през поредния цикъл на 
нестабилност на абонатите, може да потърси възможност за 
сключване на сделка.

Най-малкото ще видим как все повече компании, доставящи 
телевизия, ще предлагат още повече пакети, които включват 
всички любими стрийм услуги, точно както се случваше с кабелните 
пакети преди десетилетие. Всичко ново е добре забравено старо.

Електромобилите се засилват още повече

Цялата автомобилна индустрия се опитва да премине от двигатели 
с вътрешно горене към електричество и през 2023 г. трябва да 
видим нови седани и автомобили от всички големи производители. 
Ръстът на електромобилите в САЩ изостава значително от този в 

Европа и Китай, но въвеждането 
на електрически пикапи от GM 
и Ford може да промени това.

По ирония на съдбата 
електрическите превозни 
средства, за които се 
предполага, че ще ни помогнат 
да се преборим с изменението 
на климата, тъй като не отделят 
вредни за атмосферата емисии, 
могат да се окажат по-уязвими 
към метеорологични явления, 
предизвикани от изменението 
на климата. Ураганът Йен 
например предизвика 
наводнения със солена вода, 
които повредиха гигантските 
литиево-йонни батерии на 
много електромобили и ги 
направиха склонни към 
избухване в пламъци.

Това е нещо, с което Tesla, 
вероятно водещият световен 
производител на електрически 
автомобили, може би ще иска 
да се заеме през 2023 година. 
Но този някогашен твърд 
лидер сега се бори с огромни 
загуби на акции и главен 
изпълнителен директор, който 
изглежда се интересува повече 
от социалните медии, отколкото 
от марката си електромобили, 
която е изградил. Илон Мъск 
ще трябва да се съсредоточи 
отново върху Tesla през 2023 г., 
за да я спаси и да помогне на 
целия пазар на електрически 
превозни средства да се 
придвижи напред.
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Сбогом на кабелите

Справедливо е да се обзаложим, че през 2023 г. ще видим първите 
модели смартфони и други подобни безжични устройства без 
портове. Apple вече премахна физическия слот за SIM карта за 
телефоните iPhone 14 (в САЩ) и мнозина смятат, че може бързо да 
премине от Lightning порт към USB-C порт и изобщо да няма порт 
за зареждане. Възможно е един от вариантите на iPhone 15, може 
би Ultra, да се доставя на някои пазари без порт за зареждане и 
вместо това да се зарежда чрез включеното в комплекта зарядно 
устройство MagSafe.

Apple обаче може да не е готова да направи този скок. Със 
сигурност един или два по-малки производителя на Android могат 
да изпробват телефон без порт преди края на 2023 г., ако не за 
друго, то за да опипат почвата.
За да се случи това се нуждаем от по-бързи възможности за 
безжично зареждане. Реално на пазара вече са налични не само 
популярните 15W зарядни, но дори 50W при Huawei, Xiaomi и One 
Plus, така че всичко е на прага да се случи.

Рационализация на интелигентния дом

Най-голямата история в областта на интелигентния дом несъмнено 
ще бъде софтуерният стандарт Matter. За съжаление потребителите 
ще прекарат по-голямата част от 2023 г., без да го разбират или 
дори да се интересуват от него. Въпреки това, ако Matter си свърши 

работата, много хора ще могат 
да се възползват от това.

Тъй като все повече джаджи 
за интелигентен дом, закупени 
през годината, поддържат 
Matter, потребителите могат 
да открият, че настройката и 
оперативната съвместимост 
между техните различни 
цифрови асистенти работят 
чудесно. Това очевидно ще бъде 
триумф за стандарта и всички 
използващи го партньори, дори 
ако самият той няма значение 
за потребителите.

Единственото нещо, което 
може да забави приемането 
и полезността на Matter, е, 
ако недостатъчно компании 
поддържат и Thread - 
технологията за мрежова 
връзка с ниска консумация на 
енергия, която е съчетана с него 
за по-бързи и по-лесни връзки 
с интелигентния дом.

Преминаване към нови 
социалните мрежи

През 2023 г. рестартирането на 
социалните медии ще продължи 
с бързи темпове: Twitter ще умре 
или ще бъде под друг контрол, 
Facebook ще си отдъхне в 
Metaverse, Instagram ще се 
опита да намери себе си, а Tik-
Tok ще се бори с американското 
правителство, което не му вярва.
Това ще остави широко поле 
за изява на някои нови 
платформи. Въпреки своята 
неразгадаемост Mastodon има 
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преднина като заместител на 
Twitter, въпреки че не е кой знае 
каква новинарска платформа. 
Възможно е на хоризонта да 
се появи нещо ново, което да 
съчетава най-доброто от това, 
което беше Twitter, класическото 
фотографско майсторство на 
Instagram и сигурността и 
общността на ранния Face-
book. А може би това е просто 
пожелателно мислене.

Сгъваем Apple

Почти съм сигурен, че ще видим 
някакъв сгъваем iPhone или 
iPad, но не съм сигурен, че ще 
бъде пуснат на пазара тази 
година. Това, което искам да 
кажа, е, че на WWDC 2023 г. 
може би ще видим бегъл поглед 
към планираното устройство на 
Apple.

Като демонстрира това 
устройство от следващо 
поколение с iOS или iPadOS по-
рано, Apple може да даде на 
разработчиците 18 месеца, за 
да разработят нови приложения 
за сгъваемите и евентуално 
двуекранните iPhone и iPad.

Това не е безпрецедентен ход. 
Все още си спомням как Ap-
ple представи цилиндричния 
Mac Pro на WWDC 2013 и не 
го достави в продължение на 
шест месеца. Може би тази по-
радикална продуктова стъпка 
ще се нуждае от още повече 
време в пещта за разработка.

Устойчивостта е за нас

Една от най-големите истории на изложението CES 2023 беше 
свързана с устойчивостта и темата ще продължи през цялата 
2023 година. Всички вече използват термини като "въглеродно 
неутрален", "нулева нетна стойност" и "устойчивост". Поне 
последното изглежда се отнася до една по-поддържаща живота 
планета.

За първи път ще говорим за собствения си въглероден отпечатък в 
дома и ще се питаме как продуктите и технологиите, които внасяме 
в него, могат да ни помогнат да намалим собствените си емисии. 
За мнозина усилията им може да спрат пред входната врата, 
когато обмислят първия си електромобил. Но съображенията за 
интелигентни домашни технологии най-накрая могат да бъдат 
съчетани не само с икономии на разходи чрез повече ефективност, 
а и с по-неутрален енергиен профил на дома.
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Метавселената е на пауза

От една страна аз съм развълнуван от напредъка в областта на VR и 
AR, който изпитах чрез теста си на BMW Mixed Reality. Разработката 
показва колко далеч сме стигнали в развитието на тези технологии, 
които вече могат да бъдат използвани дори в бързо движещ се 
автомобил. Но както мнозина ми посочиха, система, която все още 
не може да осигури безпроблемно взаимодействие на виртуалните 
обекти с реалния свят, е далеч от идеална.
Новината за Метавселената е, че никой не се интересува от нея. С 
други думи, не се бърза с изграждането на този поглъщащ, правещ 
всичко свят за всички у дома, на работа и за игра. Не само, че 
2023 г. няма да бъде годината на Метавселената, а тя дори може 
да пропусне 2024 година. Мисля, че 2025 г. е моментът, в който 
с много по-малък и по-лек хардуер и 10 пъти по-добра оптика и 
графика нещата най-накрая ще започнат да стават интересни.

ИИ се захваща за работа

Някой ще наеме първия репортер с изкуствен интелект, който не 
просто да сътворява идеи въз основа на подсказки, а да изпраща 
запитвания, да получава отговори и да съставя оригинални 
истории. ИИ ще прави новините. През 2023 г. ще се състои и първата 
театрална постановка на пиеса, написана от ИИ. Песен, написана, 
композирана и изпълнена от изкуствен интелект, ще влезе в Топ 
100 на Billboard.

Големите музеи на изкуството ще бъдат домакини на изложби на 
изкуство, създадено от изкуствен интелект, а някои от тях ще окачат 

компютърно генерираните 
произведения на изкуството 
редом с тези на майсторите. 
В един момент никой няма да 
може да направи разлика.

В крайна сметка

Както вече казах, всичко 
това е само една ограничена 
представа за това, което ще 
бъде едно много широко и 
оживено технологично бъдеще. 
Възможно е да греша за някои 
или за всички тези неща, но 
се обзалагам, че ще бъда по-
прав от изкуствения интелект 
на ChatGPT. Когато го попитах 
за основните технологични 
тенденции през 2023 г., той ми 
каза за технологии, като 5G за 
смартфони, които вече са се 
случили. Може би трябва да 
преосмисля цялата тази част с 
ИИ.
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Най-новото от тазгодишното 
ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ CES 2023

Автор Мария Иванова

Най-голямото изложение за 
потребителска електроника 
в света  CES 2023, което се 
проведе в началото на януари 
в Лас Вегас, показа голямо 
разнообразие от иновативни 
джаджи и продукти. Сред тях 
са дори „летяща“ електрическа 
лодка, огромен безжичен 
телевизор и какво ли още не.

В тази статия ще ви представим 
едни от най-футуристичните 
технологии, най-странните 
джаджи и най-добрите 
продукти, които посетителите на 
CES 2023 имаха възможност да 
изпробват. Първият продукт, на 
който избрахме да фокусираме 
вниманието ви, е

97-инчовият безжичен OLED телевизор на LG.

Той се нарича LG M3 Series и се отличава с огромни размери, 
като в същото време притежава всички функции, характерни за 
телевизорите от най-висок клас. Този гигантски телевизор съчетава 
фантастична технология за картината с огромния си размер. 

И това съчетание го превръща в един от най-вълнуващите 
телевизори през последните месеци. Най-голямото му предимство 
обаче е, че е изцяло безжичен. Моделът се очаква да излезе през 
2023 г. заедно с 83- и 77-инчовите си версии. 

VR очилата HTC Vive XR Elite

са още един вълнуващ продукт, представен на изложението, на 
който си струва да обърнем внимание. Отличителното при тях е 
смесената реалност. А най-нетърпеливите ще могат да си ги купят 
още през февруари.
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Основната причина да са в този списък е техният размер. HTC 
намали устройството до почти същия размер като този на нормални 
очила. 

Освен това те премахват необходимостта от носенето на очила 
с диоптри, тъй като притежават циферблати за регулиране на 
диоптрите. Това е наистина полезна функция за хора, които имат 
проблеми със зрението.

BMW представи концептуалния автомобил Vision Dee,

който идва със задължителен хедс-ъп дисплей. От компанията 
уточняват, че серийното му производство ще започне през 2025 
година. Вместо традиционен екран на таблото, Dee автомобилите 
ще използват цялото предно стъкло за навигация и за друг тип 
функционалности. 

Това ще бъде възможно, благодарение на вградения AR дисплей, 
който ще използва цялата ширина на предното стъкло и ще включва 
пет типа информация. Първият тип ще обхваща функции като 

скоростомер, навигация и т.н. От 
втори до четвърти ще наслагват 
навигационна информация 
върху пътя. Ниво пет може да 
показва напълно виртуална 
среда и не е предназначено за 
шофиране.

77-инчовият QD-OLED 
телевизор Samsung S95C,

който също беше представен 
на CES 2023, може успешно да 
се конкурира с този на LG. Той 
е първият 77-инчов телевизор 
на компанията с вградена QD-
OLED технология. 

Устройството се отличава 
от миналогодишния модел 

ТЕХНОЛОГИИ
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с по-добрата си технология против отблясъци и по-ярките си 
изображения. С високото качество на картината си, моделът е 
идеален за всеки, който иска да притежава голям телевизор от 
висок клас.

Системата Schneider Smart Home

има потенциала да увеличи максимално енергийните спестявания 
на потребителите. Тази система за интелигентен дом позволява 
планиране кога определени контакти да черпят енергия, както и 
има пълен контрол над всички прекъсвачи и превключватели в 
дома ...

Освен това тя може да планира кога да се зарежда електромобилът 
- като го настрои това да става само, когато тарифите са най-ниски 
или ако е възможно - да се зарежда само чрез слънчеви панели.

Луксозният Mercedes-Maybach S-Class,

който потребителите на CES 2023 имаха възможност да разгледат, 
е един от първите автомобили, използващи звуковата технология 
Dolby Atmos. Тя вече е достъпна в някои киносалони и домашни 
кина.

Слушателите, които имат 
опит с нея, споделят, че са 
чувствали музиката сякаш се 
носи в пространството около 
тях, без да могат да разберат 
къде точно са разположени 
високоговорителите. Те 
определят звука, който 
възпроизвежда Dolby Atmos 
като сюрреалистичен.

Представихме ви няколко 
полезни иновации от CES 2023, 
които се надяваме, че също 
като нас са ви били интересни. 
Повечето от тях предстои да 
излязат още тази година, но 
съвсем разбираемо цената им 
няма да бъде никак ниска. До 
колко иновациите, на които 
ви обърнахме внимание, ще 
навлязат в ежедневието ни 
предстои да видим.
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КРАТКА ИСТОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВИДЕОИГРИ 
– аркадни и конзолни

Автор Павлин Луканов
Днес видеоигрите са 
навсякъде около нас - на 
компютри, конзоли, смартфони 
и дори директно в телевизорите. 
Преди обаче секторът да се 
превърне в индустрия за над 
100 млрд. долара годишно, 
той има доста скромно и 
дори романтично начало. 
Поглеждаме 

специфично аркадния и 
конзолен старт, 

който води сътворението си от 
лабораториите на учени. Така 
например през 1952 г. британски 
професор създава OXO, игра 
на морски шах, като част от 
докторската си дисертация към 
Университета Кеймбридж. След 
това през 1958 г. идва игра за 

тенис за двама на голям аналогов компютър с осцилоскопен екран.
Четири години по-късно в Масачузетския технологичен институт 
(MIT) е създадена Spacewar!, компютърно-базирана космическа 
видео игра за PDP-1, най-мощният компютър за времето си. 

Началото на конзолния гейминг 

идва през 1967 г. с разработен от Sanders Associates прототип на 
мрежова многопрограмна система за видео игри, която се свързва 
към телевизор. Тя е известна под името The Brown Box. Първият 
търговски вариант на домашна конзола е Odyssey от 1972 г., но тя 
не постига голям успех.

Една от игрите за нея обаче е вдъхновения за легендарната Pong 
на Atari, първата аркадна видеоигра. През 1975 г. Atari пуска 
домашна версия на Pong, която е също толкова успешна, колкото 
и аркадната. През 1977 г. Atari пуска Atari 2600, домашна конзола 
с джойстици и касети за игри, като това е и стартът на второто 
поколение на игровите конзоли.

До 80-те години на миналия век по-значимите събития от 
индустрията включват пускането на 
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аркадната Space Invaders, 
създаването на Activision, 
дебют в САЩ на Pac-Man, Nin-
tendo създава Donkey Kong 
и въвежда Mario, а Microsoft 
представя първия си Flight Sim-
ulator.

И както всичко е циклично, 
такова движение има и в 
гейминг индустрията. 

Първият голям срив

в този сектор е през 1983 
г. в САЩ. Това се дължи 
на множество фактори, 
включително пренаситен пазар 
на конзоли, конкуренция от 
компютърния гейминг и игри, 
които не отговарят на големите 
очаквания. В резултат на този 
срив няколко от компаниите 
в сектора фалират. Секторът 
започва възстановяването си 
през 1985 г. когато Nintendo 
Entertainment System (NES) 
стъпва в САЩ. 

Nintendo 

е японска компания, която играе основополагаща роля в 
съвременната индустрия на видеоигрите със заглавия като Super 
Mario Bros., The Legend of Zelda и Metroid.

Освен това компанията налага стриктни правила за разработка 
на игри за конзолите си, от външни разработчици. Това помага за 
създаването на Mega Man от Capcom, Castlevania на Konami, Final 
Fantasy ot Square и Dragon Quest на Enix. Nintendo популяризира 
и портативните конзоли с 8-битовата Game Boy, която еволюира 
през годините до Nintendo 3DS през 2011 г.

1898 г. бележи дебюта на 16-битовата конзола Genesis на Sega в 
САЩ, но тя не успява ефективно да се конкурира с NES. През 1991 
г. обаче се появява друга много важна игра, а именно Sonic the 
Hedgehog, която заедно с успешна маркетингова кампания, успява 
да даде предимство на Genesis. Същата година Nintendo пуска 
16-битов вариант на NES, с което се слага началото на конзолната 
война.

До средата на 90-те години се появяват много популярни игри 
за двете конзоли, включително Street Fighter II и Mortal Kom-
bat. Следват екранизации по едни от най-популярните игри, 
включително Super Mario Bros. и много други, като тази практика 
продължава и до днес. Това е и периодът, в който Genesis 
изпреварва SNES в САЩ, но Sega не успява да постигне подобен 
успех в Япония.



                                                                                                                                                    29ТЕХНОЛОГИИ

Следващият голям скок е 
навлизането на триизмерните 
игри. През 1995 г. Sega пуска в 
САЩ 

системата Saturn, 

която е и първата 32-битова 
конзола с игри на дискове (CD), 
а не на касети. Така компанията 
изпреварва дебюта на Sony 
PlayStation, а на следващата 
година Nintendo пуска 
64-битовата си система Nin-
tendo 64. Sony обаче постига 
най-голям успех, като оттогава 
досега доминира този сектор.
Пуснатата през 2000 г. Play-
Station 2, която предлага 
съвместимост и с игрите за 
оригиналната 

PlayStation, 

се превръща в най-продаваната 
конзола на всички времена. 
PlayStation 2 е първата 
система, която използва DVD, а 
конкурентите и от онова време 

са Sega Dreamcast (1999 г.), Nintendo Gamecube (2001 г.) и Xbox от 
Microsoft (2001). Dreamcast е и последната конзола на Sega, която 
продължава с разработката на игри.

През 2005 г. и 2006 г. идват съвременните поколения конзоли Mi-
crosoft Xbox 360, Sony PlayStation 3 и 

Nintendo Wii. 

Това е и първият период с по-значителна конкуренция за Sony след 
постигането на доминация на пазара. Xbox 360 предлага подобни 
графични способности като PlayStation 3 и се радва на популярност 
и заради онлайн гейминг екосистемата, като поддържа и Microsoft 
Kinect, система за проследяване на движения.

Wii обаче успява да генерира най-много продажби чрез 
контролери, които също проследяват движения и интегрирането 
на тази функционалност в множество игри. Осмото поколение 
конзоли идва през 2012 г. с дебюта на Nintendo Wii U, следвана 
от PlayStation 4 и Xbox One през 2013 г. Wii U обаче не успява да 
повтори успеха на предшественика си и е спряна от производство 
през 2017 година.

Следващата конзола от Nintendo e   

от 2017 г., а това е и единствената конзола за телевизионен и 
мобилен гейминг. Същата година Microsoft пуска Xbox One X, а през 
2020 г. идват Xbox Series X и Series S. Sony PlayStation 5 дебютира 
през 2020 г. и все още е актуалният модел на компанията.
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OnePlus ще 
демострира 

концептуален телефон 
на MWC 2023

OnePlus ще демострира концептуален телефон 
на MWC 2023, твърди Макс Джамбор. Всъщност 
компанията все още не е заявила участие на 
Световния мобилен конгрес в Барселона, който ще 
се проведе от 27 февруари до 3 март, но източникът 
вече сподели някой подробности за плановете й.

Според Джамбор, OnePlus ще обяви концептуален 
модел, наречен Concept Two. Подробностите за 
него разбира се са много ограничени, но можем 
да очакваме новаторски технологии и първи в 
индустрията функции. Като концепция той надали 
ще се превърне в търговски продукт, но някои 
от иновативните му функции със сигурност ще 
пристигнат в масовите устройства на компанията.

OnePlus Concept Two ще последва Concept One, който 
марката представи на CES 2020. Той беше ...

Вижте още: PixelMedia.bg

CES 2023: Роботът 
Aeo, който се грижи за 

възрастни хора

Роботът Aeo на Aeolus Robotics, може да прави 
селфита, но не само това. Хуманоидният робот 
е фотогеничен с LED очи сърца и е създаден да 
изпълнява задачи като доставки, ултравиолетова 
бактерицидна дезинфекция, грижа за възрастни 
хора и сигурност.

Дизайнът с две рамена означава, че Аео може да 
изпълнява множество задачи, а визията и интелектът 
му позволяват да открие дали пациентите в болницата 
или възрастните хора са паднали и имат нужда от 
медицинска помощ. Освен това той е опитен охранител 
и може да открие отворени прозорци, изгубени вещи 
и др. със своята 360-градусова камера за нощно 
виждане. Използва видео поточно предаване на 
живо и двупосочна гласова комуникация, за да 
предупреди екипите за сигурност, ако му се стори, че 
нещо се случва.

Вижте още: Pixelmedia.bg

Нова технология с мощни лазери може да защити 
ракетни площадки и електроцентрали, пренасочвайки 
светкавици. Европейски изследователи успешно 
тестваха системата, за да пренасочат светкавица 
към близо 8-метров прът.

Тя работи с помощта на йонизирани молекули азот и 
кислород, освобождавайки електрони и създавайки 
плазма, която провежда електричество. Тъй като 
лазерът стреля с много бързи 1000 импулса в секунда, 
е значително по-вероятно да прихване светкавицата, 
още докато се формира.

Изследователите изучават системи за противодействие 
на светкавиците от години. Експериментите обаче 
обикновено са били ограничени до много по-къси 
разстояния и сравнително бавни импулси. Д-р Оулеим 
Хауърд, който ръководи проекта, посочва пред Wall 
Street Journal, че ...

Вижте още: Pixelmedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

AI имитира филм на 
Дейвид Кроненбърг, 

който предизвика 
недоволството на 

феновете

Учени изобретиха 
система от мощни 

лазери, които могат 
да пренасочват 

светкавици
Създателят на музикални видеоклипове и реклами 
Кийт Шофийлд публикува в Туитър впечатляваща 
поредица от изображения, озаглавена „Галактика на 
плътта на Дейвид Кроненбърг (1985)“, заблуждавайки 
някои да мислят, че това е истински филм на 
известния режисьор.

В действителност обаче снимките са генерирани от 
популярния AI генератор на изображения Midjour-
ney. И докато от някои зрители те бяха възприети 
като невинни имитации, фотосите предизвикаха 
недоволствието на феновете на ужасите, които 
заявиха, че изобщо не приличат на работата на 
Кроненбърг.

Подозренията на феновете в крайна сметка се 
оказаха верни, тъй като Шофийлд по-късно призна, 
че всъщност не е използвал Кроненбърг в заданието, 
тъй като името ...

        Вижте още: Pixelmedia.bg

https://pixelmedia.bg/oneplus-%d1%89%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd/
https://pixelmedia.bg/ces-2023-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8a%d1%82-aeo-%d0%ba%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b6%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8/
https://pixelmedia.bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d0%b7/
https://pixelmedia.bg/ai-%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b3-%d0%ba%d0%be/
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75 публикации в CNET 
са генерирани от 

изкуствен интелект

75 публикации на финансова тематика в популярния 
сайт за технологии CNET са генерирани от изкуствен 
интелект (AI). За това информира конкурентният 
технологичен сайт Engadget.

В публикацията се споменава, че макар и рядко, 
медиите използват чатботове с изкуствен интелект 
като Chat-GPT, VALL-E и BlenderBot 3 за писането 
на второстепенни по важност текстове. Но винаги, 
когато една медийна редакция направи подобна 
фундаментална промяна в политиката си, тя пуска 
прессъобщение или информира за това в социалните 
си мрежи.

При CNET липсва подобно официално съобщение. 
Едва след като се задържи курсора на мишката върху 
радакторския ред, сайтът разкрива, че “тази статия е 
генерирана с ...

Вижте още: Pixelmedia.bg

Смарт очила променят 
живота на хората с 
увредено зрение

Biel Glasses и Panasonic разкриват за първи път 
смарт очилата, които двете компании разработват 
съвместно от 2021 г. за подпомагане на хора с 
увредено зрение.

Biel Glasses е стартираща компания, базирана в 
Барселона, която разработва смарт очила за решаване 
на проблемите с придвижването на хората с увредено 
зрение, позволявайки силно увеличаване на тяхната 
автономност. Компанията е основана от лекар и 
инженер в търсене на решение за Биел, техния син, 
който е роден със слабо зрение. Технологията на Biel 
Glasses използва изкуствен интелект и роботика, за 
да разучи обстановката, и смесена реалност, за да я 
адаптира към слабото зрение на пациентите.

Съвместно разработваният продукт интегрира леките 
5.2K HDR VR очила на ...     
           Вижте още: Pixelmedia.bg

BMW е готова да разкрие пред света поредните си 
футуристични технологии, разработени като част 
от програмата за концептуални автомобили i Vision. 
След iVision Dynamics от 2017 година, iNext SAV от 
2018 и миналогодишния iVisiaon Circular, немският 
автомобилен производител разкри на CES 2023 iVi-
sion Dee, концептуално превозно средство с HUD, 
работещ по цялата ширина на предното стъкло.

Подобно на предишните iVision, много от функциите на 
Dee се очаква да си проправят път в производствените 
модели и по-специално новата платформа NEUE 
KLASSE EV на BMW, започваща от 2025 година. 
Според компанията, Dee ще включва BMW Mixed Re-
ality Slider, който използва “shy tech” сензори, за да 
контролирате колко цифрово съдържание се показва 
на HUD. Той ще се плъзга от напълно аналогов до 
четири допълнителни ...

Вижте още: Pixelmedia.bg

Плановете на HTC за CES изглежда включват 
анонсиране на нов шлем с поддръжка на виртуална 
реалност и разширена реалност. Компанията 
официално ще покаже малкото и леко устройство за 
първи път на 5 януари, но вече предостави пред The 
Verge рендер, който показва дизайн в стил очила. 
Устройството, за което HTC все още не е обявило име, 
изглежда има предна и странична камера.

Тези камери ще бъдат ключова част от плана на HTC 
за предоставяне на пълноцветно видео. Както при 
Meta Quest Pro и Pico 4, с тях ще можете да видите 
оцветена версия на физическия свят около вас, без 
да се налага да сваляте шлема. Това също трябва 
да позволи на HTC да предложи по-завладяващо 
изживявание със смесена реалност, отколкото бихме 
получили с черно-бяло видео.
                      

Вижте още:  Pixelmedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

HTC показва 
конкурент на Meta 

Quest през януари на 
CES

Концепцията i Vision 
Dee дигитализира 
изживяването при 

шофиране

https://pixelmedia.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-i-vision-dee-%d0%bd%d0%b0-bmw-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b6%d0%b8%d0%b2/
https://pixelmedia.bg/biel-glasses-%d0%b8-panasonic-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-ces-2023-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d1%80/
https://pixelmedia.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-i-vision-dee-%D0%BD%D0%B0-bmw-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B2/
https://pixelmedia.bg/htc-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%bd%d0%b0-meta-quest-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%8f%d0%bd%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0/
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ГОТОВИ ЛИ СА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ 
да произвеждат сами енергията си

Автор Павлин Стоянов, Climateka.bg
Европейските закони изискват държавите да насърчават 
създаване на енергийни общности и повече самостоятелност 
на потребителите на енергия. Класическият енергиен бизнес 
в България скептично коментира, че у нас няма почва за 
децентрализирана енергия. Според някои, условията за 
коопериране всъщност са налице, но липсва гражданско желание 
и нужда от подобни инициативи. 

Моделите и визията на Европейската комисия (ЕК) водят в 
друга посока. Група собственици на семейни хотели в развит 
туристически град например, решават да построят в свободна 
земя наблизо малка фотоволтаична централа, която да захрани 
сградите им. Изчисляват дали таксите за използването на местната 
електроразпределителна мрежа са по-изгодни от изграждане на 
директни кабели до обектите. Правят избор според сметките и 
разпределят помежду си ползата от произведената енергия според 
дяловете си. Останалото могат да продължат да получават през 
публичната мрежа. Осигуряват си известна степен на независимост 
и по-ниски цени на тока. Чрез батерии, когато са достъпни, могат 
да потребяват външна енергия, когато цените са най-ниски, а не 

когато “не грее слънце”. Това е 
една от възможните визии за 
ефективни енергийни общности. 
Технологиите и енергиите може 
да са разнообразни – слънце, 
вятър, геотермална енергия, 
биомаса. 

Какво представляват 
енергийните общности?

Енергийните общности 
се развиват по света по 
естествен начин чрез 
склонността на граждани и 
бизнеси към коопериране. В 
основата е концепцията за 
“кооперативите”, които според 
ООН и Международния алианс 
на кооперативите се изграждат 

https://www.climateka.bg/bulgarski-grazhdani-sami-da-proizvezhdat-energiya/
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върху няколко фундаментални принципа: 

     доброволност
     демократични отношения
     икономически принос на членовете
     автономност и независимост
     образование, обучения и информираност
     кооперация между кооперативите
     загриженост към общността.

Енергийните кооперативи са обединение на граждани 
и дружества с обща цел производство и потребление на 

енергия

По-конкретно, електрическа енергия, но не само. Европейските 
директиви уреждат два основни вида общности – за възобновяема 
енергия и граждански. Първите трябва да имат проект за 
производство на енергия от възобновяеми източници. При вторите 
това не е задължително. Има и други нюанси в разликите на 
регулациите. В настоящата статия ще обърнем внимание повече 
на общите им черти, но все пак с фокус към чистата енергия.

Инвестиция или икономическа сигурност

Според международните практики кооперирането е форма за 
инвестиция, която цели по-скоро социална и икономическа 
сигурност, а не финансово натрупване. 

Европейското законодателство изисква основните цели на 
общностите да бъдат: “[…Осигуряване] не толкова [на] финансови, 

колкото екологични, 
икономически или социални 
ползи на своите членове или на 
районите, в които оперира”. 

Какво значи едно 
икономическо начинание 

да не цели печалба? 

Очевидният случай е 
потреблението от собствено 
производство да намали 
нуждата да се купува 
електрическа енергия от 
общия пазар. Друг пример 
са кооперативи в Дания, 
които събират приходите от 
общи вятърни електрически 
централи в пенсионен фонд 
на членовете си. Общностите 
в Гърция имат (на теория) 
основна задача да обезпечат 
електроснабдяването на 
отдалечените и островни 
райони. И още – инвестиция 
на граждани в производство 
на енергия, снабдяваща 
изключително общински сгради 
(в Единбург). 

Изграждането на успешен 
енергиен проект 

в една гражданска или 
междуселска общност може да 
се стреми да вложи приходите 
в инфраструктурно подобрение 
на района или да осигури 
по-евтина енергия за местно 
производство – и в двата 
случая по този начин регионът 
ще получи конкурентно 
предимство. 

Ако общините имат повече 
самостоятелност да определят 
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местните данъчни и финансови 
политики, приходи за 
градски проекти ще могат 
да се получават от подобни 
инвестиции на жителите вместо 
чрез събрани налози или помощ 
от държавния фиск. Средствата 
ще могат да се инвестират във 
възстановяване на културни 
паметници, в спортни или 
артистични мероприятия, 
инфраструктура и т.н.

Децентрализирана и 
демократична енергия

Икономическите и културните 
цели на кооперативите са 
добавена стойност в полза 
на гражданите и районите. 
В основата на енергийните 
политики на Европейския 
съюз все пак стоят целите 
за енергийна сигурност 
и независимост, както и 
ангажираността за климатичен 
неутралитет. 

Енергийните общности заедно 
с активните потребители 
(или производители-
потребители, или prosumеrs) 
са в основата на концепциите 
за децентрализация и 
“демократизация” на 
енергийния пазар. Тези 
понятия изпъкват в много други 
области на съвременния живот. 
Един от примерите са някои 
цифрови и информационни 
технологии, като блокчейн. 
Децентрализацията се 
изразява и в споделеното 
ползване на услуги и стоки. 
Изглежда, че тези процеси ще 
се задълбочават в синхрон с 
глобализиращия се свят. 

Eнергийните регулации в България са създадени за времето, 
когато енергийният сектор е доминиран от големите индустриални 
инсталации за производство. 

Настоящите регулации в същината и философията си изграждат 
енергийните отношения на пазара двустранно и строго разделно:
енергийни предприятия (в голямата си част естествени монополи 
или доминиращи пазарни играчи) 
и потребители – единствено с право да се присъединят и да плащат 
сметките, които са определени от доставчиците или регулаторите. 
Онагледено, досегашният централизиран енергиен модел 
изглежда така:

Характеризира се с големи енергийни предприятия – 
производители и публична мрежа. Регулаторът (окото) трябва да 
ги следи и контролира, за да осигурява правата на потребителите. 
Енергийният пазар обаче зависи от тези малко на брой, големи 
бизнес – участници. Ако големият падне, всички падат. Затова 
регулаторът естествено се грижи големият да не падне, понякога 
за сметка на малките – потребителите.

Децентрализацията е предизвикана повече от нуждата Европа 
да диверсифицира своите енергийни източници, да бъде 
независима и да преодолее климатичните рискове. Наред с тези 
основни мотиви за реформа, децентрализацията може да осигури 
повече самостоятелност и икономическа сигурност на отделните 
потребители на енергия. 

Цялата статия е достъпна тук.

https://www.climateka.bg/bulgarski-grazhdani-sami-da-proizvezhdat-energiya/
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ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО 
и климатичните промени

Източник: Climateka.bg
 В днешно време хората стават все по-информирани, по-
ангажирани, но и по-разтревожени за климатичните промени 
и техните проявления. Все по-често обществото се обръща към 
научни и експертни доклади и анализи. Но в последните години 
документални филми и поредици започват да заемат ключово 
място в информираността на обществото. Документалното кино 
има способността да разширява представата ни за света, като 
ни образова по конкретен въпрос и допринася за по-доброто 
разбиране на връзката на човека с природата. Представяме ви 15 
документални филма, които разказват с факти за климатичните 
промени и последствията от тях.

Изкуството е способ за комуникация, а в случая с 
документалното кино – комуникация на реалността и 

науката.   

Документалните филми и сериали, посветени на промените 
в климата, дават възможност да видим какъв е животът на 

други места на света, където 
климатичните промени водят до 
редица проблеми, включително 
такива, свързани с оцеляването. 

Документалното кино 
ни позволява да имаме 
по-близка представа до 

реалността, 

като виждаме с очите си, макар 
и през екрана, деградацията 
на екосистеми, влошаването 
на условията на живот на цели 
общности и постепенната загуба 
на Земята в състоянието, в което 
я познаваме. Документалните 
филми са и източник на 

https://www.climateka.bg/
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информация, който чрез изкуство ни помага да разбираме и 
възприемаме по-добре науката за климата.

Първият документален филм, който споменава изменението на 
климата, е още от далечната 1958 г. “Богинята без окови” (“The Un-
chained Goddess”) е част от поредицата от образователни филми 
на Франк Капра. Историята е следната: учен и писател обясняват 
различните метеорологични явления на Метеора, богинята на 
времето, включително предупреждават за заплахата от глобалното 
изменение на климата. NOVA, една от най-популярните програми 
за популярна наука в САЩ, за първи път се занимава с тематиката 
на климатичните промени през 1983 г., почти десетилетие след 
старта си. Но филмът “Неудобната истина” от 2006 г., който е 
създаден по идея на бившия президент на САЩ Ал Гор, дава 
тласък на създаването на още редица документални и игрални 
филми и сериали, посветени на климатичните промени. 

Тук сме подготвили колекция от 15 от най-забележителните 
документални филма за климатичните промени, които дават 
възможност да погледнем проблема през различни гледни точки. 
Поредността, в която са изброени филмите, е произволна.

Филми, посветени на науката за климата

От няколко десетилетия учените предупреждават за изменения 
в климата, причинени от антропогенната дейност, но едва в 
последните години темата придоби по-голяма гласност. Следват 
няколко документални филма, които обясняват връзката между 
емисиите на парникови газове и повишаването на глобалните 
температури, последиците от изменението в климата и отражението 
им върху живота на Земята.

“Неудобната истина” – част 
1 и 2

“Неудобната истина” излиза 
2006 г., създаден е по идея Ал 
Гор и е режисиран от Дейвис 
Гугенхайм. Филмът очертава 
фундаменталната наука 
зад глобалното затопляне, 
човешкото въздействие 
за климатичните промени 
и връзката между нивата 
на въглероден диоксид и 
повишаването на глобалната 
температура и подчертава 
факта, че днешните нива и 
тези, прогнозирани от учените, 
са далеч отвъд естествените за 
Земята. Филмът също така прави 
връзката между повишаващите 
се температури на въздуха 
и на океаните и екстремните 
метеорологични явления.

През 2017 г. излиза и 
продължение на филма – 
“Неудобната истина 2” (“An 
Inconvenient Sequel: Truth to 
Power”), който представя нови, 
отрезвяващи данни. В него 
Ал Гор пътува до ключови 
места като Флорида, където 
екстремните метеорологични 
явления са се влошили.

“Нашата планета” 

Документалната поредица 
на сър Дейвид Атънбъро 
изследва важни местообитания 
на Земята и живота, който те 
поддържат, и показва как те 
са засегнати от повишаващите 
се температури и покачващото 
се ниво на морското равнище, 
окисляването на океана и 
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последващото намаляване на популацията на дивата природа. 
Епизодите превеждат зрителя през замръзнали пейзажи, джунгли, 
гори, крайбрежни зони и рифове, пустини, безкрайни савани, както 
и в тъмните дълбини на океана, за да покаже опустошителното 
реално въздействие, което изменението на климата оказва 
върху животните и растенията, обитаващи тези места. “Нашата 
планета” предава усещането за това как всичко е свързано – 
от хранителните вериги до метеорологичните модели – и как 
изменението на климата засяга всичко това. „Навсякъде по нашата 
планета решаващи връзки се прекъсват. Стабилността, на която 
ние и целият живот разчитаме, се губи. Това, което правим през 
следващите 20 години, ще определи бъдещето на целия живот на 
Земята”, разказва Атънбъро.

“В преследване на корали” 

Филмът на Netflix показва и обяснява обезцветяването на коралите, 
което е безспорен индикатор за изменението на климата. Феноменът 
се нарича така, тъй като коралите изхвърлят едноклетъчните 
водорасли, с които живеят в симбиоза – зооксантели (които 
доставят храната им и им придават цветовете), вследствие на 
повишаването на температурата на водата. Без тези водорасли, 
коралите умират. Предизвиканите от човека климатични промени 
са най-голямата заплаха за кораловите рифове – дори повече 
от замърсяването и неустойчивия риболов. Режисиран от Джеф 
Орловски, документалният филм проследява екип от всеотдайни 
водолази, фотографи и биолози, които изучават загубата на 
световните коралови рифове.

“В преследване на леда”

Режисиран отново от Джеф Орловски, филмът съсредоточава 
усилията си върху далновидния фотограф Джеймс Балог и екипа му 

от авантюристи, които поставят 
фотографско оборудване в не 
най-подходящите на Земята 
условия – Арктика, за да 
покажат ефекта от глобалното 
затопляне върху ледниците. 
Балог заснема за първи път 
изображения в Арктика през 
2005 г. за съвместен проект с 
National Geographic – опит, който 
го превръща от климатичен 
скептик в активист и човек, 
който дава доказателства. 
Фотографът замисля най-
смелата експедиция в живота 
си: The Extreme Ice Survey. 
Той използва революционни 
таймлапс (time-lapse) камери, 
за да заснеме многогодишен 
запис на променящите се 
ледници в света.

Това е трудно и опасно 
заснемане, благодарение на 
което обаче се документира 
историята на ледените пейзажи, 
които никога повече няма да 
бъдат същите. Екипът заснема 
най-голямото откъсване на 
ледник, улавяно някога от 
камера.

“Надпревара с 
унищожението”

Скоростта на изчезване на 
видове се ускорява и една от 
причините, които ООН посочва, 
са климатичните промени. В 
този филм на Discovery Channel, 
режисиран от Люи Сайхойос, 
са използвани лабораторни 
експерименти и се анализират 
фотографски изображения ...

Цялата статия е достъпна тук.

https://kafene.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf/
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Продължава от стр. 1

КУЛТУРА

Яна и Вероника от DigiPhysics:
Българската публика все повече ще се сблъсква 
с дигиталното изкуство под различни форми

Въпросите зададе Александър Александров

ВЪПРОС: Бихте ли представили себе си и проекта 
DigiPhysics?

ЯНА: Аз съм Яна Меламед и съм художник – сценограф и 
пътешественик. Също така написах книга – „Приключения на 
колело“, която ще излезе съвсем скоро на пазара.

ВЕРОНИКА: Аз съм Вероника Табакова и съм музикант и звуков 
артист. Последните две години създавам музика и звукова среда 
за различни спектакли, инсталации, видеа и др.

Проектът DigiPhysics започнахме през 2020 г., като това, което 
ни събра е страстта към пърформативните изкуства и интереса 
към интерактивните технологии. Най-общо казано в работата 
си изследваме връзката между физическо и дигитално, тяхната 
комуникация и развитие в контекста на различни видове изкуства.

ВЪПРОС: Занимавате се с нови форми на изкуство, 
които включват много иновации. Това ли е бъдещето на 
изкуството?

Не бихме казали, че нашата 
форма е особено нова, просто 
в България не е популярна и се 
развива по-бавно. Нашата цел е 
да я популяризираме, за да може 
все повече хора да разберат 
за нейното съществуване и 
нейните ползи за българската 
сцена. Вярваме, че в бъдеще 
българската публика все повече 
ще се сблъсква с дигиталното 
изкуство под различни форми.
Технологиите се развиват все 
по-бързо, с голям интензитет 
на развитие и самообновяване. 
Това неизбежно се отразява 
във всяка една сфера, по един 
или друг начин. Тепърва ни 
предстои да ставаме свидетели 
на намесата на технологичните 
иновации, както в изкуството, 
така и навсякъде другаде. Но в 
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същото време всеки артист е важно да запази своята автентичност 
и оригиналност, и е ценно да направи съществения избор по какъв 
начин да използва технологиите –  дали като средство, което да 
разширява възможностите ни или като средство, с което можем да 
злоупотребим и да бъдем абсолютно зависими и пристрастени към 
него.

ВЪПРОС: Какво ви вдъхновява да правите подобни 
нестандартни арт пърформанси?

ЯНА: Още като студентка много се запалих по спектакли с 
дигитална сценография. Това позволява пълна свобода на 
действие, но най-вече ме грабнаха динамичната визия и силното 
въздействие. Когато преди две години Вероника се свърза с мен 
и ми сподели идеята си за интерактивен пърформанс, веднага се 
съгласих. За мен това бе шанс да сбъдна своя мечта. Да не говорим, 
че цялостната ѝ концепция, която включва интерактивни звук и 
среда, които да се контролират от съвременен хореограф, страшно 
ми хареса. В процеса намерих нов начин за изразяване, който ме 
запалваше все повече и повече с напредването на работата ни. 
Когато намериш себе си в нещо ново, вдъхновението не спира. 
Също така много ме вдъхновява екипната ни работа.

ВЕРОНИКА: Имах щастието да уча магистратура в Англия и там се 
запознах с интерактивното и експериментално изкуство. Грабна 
ме изключително интересният процес на създаване на нещо ново, 
основано на безброй взаимовръзки. От това научаваш толкова 
много неща, които дори не си мислил, че съществуват. По този 
начин, много по-бързо и лесно намираш смисъл в ежедневието 
и всичко, което те заобикаля и така вдъхновението се задържа 

за много по-дълъг период от 
време. А с това време, вече 
можеш да създадеш нещо 
наистина голям и значимо, което 
не само обичаш истински, но и 
имаш щастието да го предадеш 
на публиката.

ВЪПРОС: Как ще изглежда 
изкуството, според вас, 
след десет години и в по-
далечно бъдеще?

ЯНА: Хммм… Може би някой 
културолог или социолог ще 
даде по-добър отговор на този 
въпрос. На мен лично най-
интересно ще ми бъде да следя 
как се развиват технологиите 
свързани с разработване на 
изкуствен интелект. Вече са 
доста популярни различни 
апликации и сайтове, където 
изкуствен интелект генерира 
изображения и анимации. Но 
това е много по-дълбока сфера, 
която според мен ще се развива 
все повече и повече. Може би 
софтуерното програмиране 
ще стане неизбежно не само 
за артисти, но и за всякакви 
хора, които създават различни 
продукти.

ВЕРОНИКА: Гледайки как 
се развиват нещата през 
последните 10 години, най-
вероятно AI ще стане част 
от ежедневието ни и всичко 
ще е безжично, което много 
ще улесни всички артисти. 
Най-накрая няма всичко да 
се оплита с кабели, които да 
не можеш да разплетеш два 
часа… Със сигурност ще е 
много интересно, но до някаква 
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степен и плашещо. Надявам се технологиите да не вземат превес 
и все пак да запазим човешките си качества и взаимоотношения.

ВЪПРОС: Съвсем наскоро представихте вашия 
интерактивен танцов пърформанс „Дом“ в Топлоцентрала. 
Какво представлява той? Има ли възможност да бъде 
видян другаде тепърва?

Пърформансът „Дом“ представлява една абстрактна ситуация на 
домашен „уют“, в който нашата героиня (танцьорка) е изолирана от 
външния свят и се себеопознава. Сблъсква се с различни аспекти 
на аз`а и ставаме свидетели на нейното личностно развитие.

Това осъществяваме чрез камера, която засича движеният на 
танцьора в пространството. Получените данни се обработват в 
софтуер и се разпределят към отделни аудио и визуални параметри. 
Всичко това зрителите могат да видят и чуят как се осъществява 
в реално време. Това прави и толкова специален пърформанса 
– всеки път е с различен характер и зависи от състоянието на 
танцьора. 
За нови дати на пърформънса можете да следите нашите фейсбук 
и инстаграм страници.

ВЪПРОС: Какви нови проекти можем да очакваме от вас 
през следващите месеци?

2023 година се очертава доста интересна и динамична. В най-
близко бъдеще ни предстои да направим една аудио-визуална 
атмосферна инсталация за РИМ Враца. Това е един доста вълнуващ 

проект, в който сме поканени от 
архитектурното студио „Ателие 
3“, които създават цялостна 
концепция за представяне 
на експозицията „Врачански 
съкровища“.

През февруари предстои да 
направим аудио-визуален 
концерт в Топлоцентрала, с 
амбиент музика и записи от 
терен на различни места, които 
ще променят и влияят върху 
визуализациите и осветлението. 
На пролет започваме и нов 
проект върху три интерактивни 
инсталации, предназначени 
за хора от общностите на 
незрящите и глухите. По него ще 
работим до края на следващата 
година.

Имаме и още няколко проекта 
в личен план – Яна съвсем 
скоро ще издаде книгата 
„Приключения на колело“, а 
Вероника работи върху албум, 
който ще бъде издаден в края 
на януари.
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ANIVENTURE COMIC CON 
се завръща през 2023 година

 Феновете на аниме, манга, гейминг, 
косплей и комикс културата отново ще се съберат 
на едно място за магията на Aniventure Comic Con 
заедно със звезди от цял свят. 

Последното издание на фестивала през 
2019 година 

събра рекордните над 25 000 души от всякакви 
възрасти. Най-цветното събитие в София ще се 
проведе на 8 и 9 юли в Интер Експо Център, а 
верните му почитатели вече могат да закупят 
своите билети.

Aniventure Comic Con 2023

няма да изневери на стила си и ще предложи 
оригинална програма и големи количества 
неподправено добро настроение. Феновете на 
азиатската култура ще се насладят на множество 

интересни панели, демонстрации, прожекции и 
лекции, а най-добрите геймъри у нас отново ще 
имат възможността да се състезават за големи 
награди. Не на последно място в палитрата 
от забавления се нареждат традиционният и 
дългоочакван 

Cosplay конкурс, 

състезанието по K-pop, панелите с гостуващи 
актьори от любими касови продукции и щандовете 
на легендарни художници от света на комиксите. 
Залите на Интер Експо Център отново ще бъдат 
изпълнени с редица кътове за забавления, срещи 
с най-популярните инфлуенсъри и влогъри у нас, 
премиери на книги и още много.

Два дни, изпълнени с активности, знаменитости, 
забавления и усмивки – това е Anivenure Comic 
Con, който ни очаква през 2023 г. на 8 и 9 юли. 
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ИСТОРИЯ 
на пощенските услуги

Автор Марлена Пенчева
Комуникацията с писмени документи, пренасяни от посредници 
на далечни разстояния, съществува още от древността, тъй като 
хората винаги са имали нужда от обмен на информация. Днес с 
няколко клика изпращаме съобщения или търгуваме онлайн, но 
пощенските услуги не винаги са били толкова ефективни. През 
вековете институцията преминава през редица промени, за да 
бъде полезна за обществото.

Пощенски системи в древността

Доставката на информация чрез държавна комуникационна 
система съществува още при най-ранните цивилизации. Египтяните, 
гърците, римляните, инките - всички те са имали създадена 
организация да изпращат съобщения на големи разстояния и 
да го правят сравнително бързо. Въпреки че в древния свят не 
е имало частна поща, много хора са използвали държавната 
комуникационна услуга или приятели, търговци и пътници, за да 
изпращат личните си писма на далечни разстояния.

Първите данни за съществуване 
на пощенска система са от 
2000 г. пр.н.е. в Египет, където 
са използвали куриери, за да 
изпращат указите на фараоните 
в цялата държава.

В Китай развиват сложна 
пощенска мрежа с над 1600 
пункта около 1000 г. пр.н.е. 
Управлението на огромната 
империя изисква бърза и 
надеждна комуникация и 
има данни, че имперските 
пратеници са били способни да 
доставят съобщение на 480 км 
за 24 часа.
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Около 550 г. пр.н.е. в Древна Персия организират редовни 
доставки на поща във всяка провинция. Възхитен от работата на 
персийската пощенска служба, гръцкият историк Херодот пише: 
„Нито сняг, нито дъжд, нито жега, нито нощна тъмнина спират тези 
куриери от бързото завършване на определените им обиколки“. 
Днес това е неофициалното мото на Пощенската служба на САЩ.

Първата добре документирана пощенска услуга в Римската 
империя е по времето на Август Цезар (62 г. пр.н.е. – 14 г. сл.н.е.). 
По-късно император Диоклециан създава две паралелни системи: 
едната осигурява бързи коне за спешна кореспонденция, а другата 
- здрави волове за тежките пратки. Разбира се, няма никаква 
тайна на кореспонденцията и никой не е бил сигурен, че писмото 
ще стигне до адресата.

Освен пешеходци и конници, за изпращане на кореспонденция са 
се използвали и пощенски гълъби. Още древните хора забелязват 
вродения инстинкт на тези птици да намират пътя до вкъщи, като 
преминават големи разстояния със скорост около 80 км в час. С 
помощта на пернатите пощальони древните гърци разпространяват 
из страната имената на победителите в Олимпийските игри. Птиците 
са използвани и в Първата и Втората световна война, като някои 
от тях дори получават медали. Любопитен факт е, че фамилията 
Ротшилд дължи част от внушителното си богатство на гълъбите. 
Летящите пощальони били много ценни за банкери и финансисти 
преди изобретяването на телеграфа. През 1815 г. Натан Ротшилд 
получил с пощенски гълъб известие за поражението на Наполеон 
при Ватерло два дни преди колегите си. Ценната информация 
му дала възможност успешно да разиграе на лондонската борса 
френски ценни книжа и да спечели милиони.

След ерата на куриерите 
бегачи, гълъбите и пощенските 
коне, развитието на новите 
технологии променя и пощата, 
като я прави достъпна за повече 
хора.

Пощенски реформи  

Първият официално назначен 
в Лондон пощенски началник 
Хенри Бишоп въвежда 
пощенското клеймо през 1661 
г. То е проектирано да показва 
датата, на която писмото е 
получено и да гарантира, че 
изпращането няма да се забави, 
както често се случвало.  

Първоначално в Обединеното 
кралство писмата се заплащат 
от получателя и цената се 
определя от разстоянието и 
броя на листовете хартия, а 
не от фиксирана тарифа. Тази 
система води до големи загуби 
преди появата на концепцията 
за предплащане на пощенските 
разходи. Изобретяването на 
самозалепваща се пощенска 
марка от Роуланд Хил през 1837 
г. е ключов момент за пощите. 
С първата марка Penny Black 
се въвежда единна пощенска 
тарифа за всички писма с 
определено тегло, независимо 
от разстоянието за доставка.

Съществуват обаче сериозни 
пречки пред свободния обмен 
на международната поща. 
Отношенията между държавите 
се уреждали с двустранни 
договори, но разнообразието от 
валути и единици за измерване 
довело до хаос и високи 
тарифи. През 1874 г. в Берн се 
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учредява Всемирният пощенски съюз, който определя правилата 
за международен обмен на поща. Днес организацията включва 
почти всички независими държави.

Колетна поща

С развитието на пощенските услуги започват да се доставят и 
разнообразни пратки. В Съединените щати в началото на 20 век по 
пощата се изпращат дори деца. През 1914 г. в Индиана пощенски 
служители доставили успешно дете в контейнер с надпис 
„Живо бебе“. След още няколко такива случаи на живи пратки с 
прикрепени към дрехите пощенски марки, властите официално 
забраняват изпращането на хора по пощата.

През 1958 г. американският бижутер Хари Уинстън дарява на музея 
Смитсониън диаманта Хоуп, който днес се оценява на 200 млн. 
долара. Уинстън толкова се доверява на пощенската служба, че 
изпраща диаманта в обикновен кафяв пакет само със застраховка 
за 1 млн. долара.

Въздушна поща

През 20 век обработката на пратки става автоматизирана, а 
въздушната поща се превръща в предпочитан транспорт за 
междуконтинентална поща. След неуспешните първоначални 
опити с аеростати, използването на самолети се утвърждава като 
редовно средство за транспорт на пощата за по-бърза доставка. 
Първата в света редовна въздушна пощенска услуга се организира 
в Обединеното кралство през 1911 година.

Съвременна поща

Интернет промени живота ни, а имейлът се превърна в силен 
конкурент на класическата поща. Но онлайн пазаруването открива 

нови бизнес възможности в 
пощенския сектор, като пратките 
са единствения нарастващ 
източник на приходи.

Съвременните алтернативи 
със своите предимства 
като бързина и сигурност 
намалява привлекателността 
на хартиената поща. От друга 
страна, традиционната поща не 
зависи от компютърни повреди 
и зловреден софтуер и все още 
се използва в бизнес и лична 
комуникация.

Електронна поща

Електронната поща съществува 
още преди интернет. През 1971 
г. бащата на имейла Реймънд 
Томлинсън създава софтуер 
за изпращане на текстови 
съобщения от една до друга 
машина в компютърната мрежа 
АРПАНЕТ, а идеята му копира 
действителната пощенска 
услуга.

Компютърните технологии 
влияят на пощенския сектор 
много повече от всички 
предишни постижения на 
цивилизацията. По-бърза и 
сигурна, електронната поща 
е предпочитан избор за 
комуникация на съвременните 
хора.

Въпреки че принципите за 
доставяне на поща остават едни 
и същи през цялата ѝ история, 
възходът на технологиите 
несъмнено ще доведе до още 
иновации в пощенските услуги.
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В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИТЕ: 
Полезни съвети за работа с 
дигитални инструменти

Автор Мария Иванова

С развитието на съвременните технологии се 
появиха множество дигитални инструменти 
за бърз обмен на информация, които могат да 
бъдат приложени и като средство за предаване 
на знания и умения в образователната среда. 
Събрахме в тази статия полезни съвети за работа 
в дигитална среда, които могат да улеснят 
учителите в тяхната ежедневна дейност и в 
комуникацията им с учениците.

Как да създадем филтри в Gmail

Учениците днес свободно използват цифрови 
устройства, като смартфони, таблети, лаптопи 
и настолни компютри. А един от начините за 
комуникация с тях е в онлайн среда. Изпращането 
на имейл е все по-честа практика за комуникация 
и в българските училища. Така учителят може 
да изпрати голям обем учебни материали до 
всички в класа или просто да ги информира за 
предстояща екскурзия.

За улеснение на тази онлайн учебна комуникация 
ще разгледаме какво представляват филтрите 
в Gmail и как могат да се използват. Това е 
много полезна функционалност, която може 
по лесен начин да организира входящата 
поща, приоритизирайки важните имейли и 
автоматизирайки някои действия. 

Потребителите могат да създадат филтри, за да 
настроят някои от писмата да се изтриват или 
архивират автоматично. С тяхна помощ също така 
могат да се подчертаят или етикетират имейли от 
конкретни податели. Така се улеснява търсенето, 
както и бързото отговаряне на важни съобщения.

Ако вече сме успели да ви убедим в полезността на 
този дигитален инструмент, сега ще ви разкажем 
как да го използвате в няколко лесни стъпки. 
Първо щракнете върху иконата, приличаща на 
зъбно колело в горния десен ъгъл на входящата 
ви кутия в Gmail. От падащото меню, което 
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ще се отвори, изберете опцията “Настройки”. 
От страницата с настройките щракнете върху 
раздела „Филтри и блокирани адреси“. След което 
изберете бутона “Създаване на нов филтър”. В 
полето „От“ въведете имейл адреса на подателя, 
чиито съобщения искате да филтрирате. Можете 
да използвате и други критерии, като тема или 
конкретни думи в съобщението, за да създадете 
филтър. След това  кликнете върху бутона

 „Създаване на филтър с това търсене“.

Ще ви се отвори екран, на който можете да 
изберете действията, които искате да изпълнява 
филтърът. Например всички съобщения от 
подателя да бъдат автоматично маркирани 
като прочетени, изтрити или да преминат под 
определен етикет.

Ако искате да приложите филтъра към всички 
съществуващи съобщения, които отговарят на 
критериите, поставете отметка в квадратчето 
„Прилагане на филтъра и към x съвпадащи 
разговори“. След това щракнете върху бутона 

„Създаване на филтър“, за да запазите вашия 
филтър. За да редактирате или изтриете филтър, 
щракнете върху бутона „Редактиране“ или 
„Изтриване“ до филтъра в раздела „Филтри и 
блокирани адреси“.

Ето как чрез използването на филтри 
потребителите на Gmail могат лесно да 
управляват входящата си поща и да я поддържат 
добре организирана. Тези филтри автоматично 
ще прилагат зададените действия към 
входящите съобщения въз основа на посочените 
критерии. Добре организираната входяща кутия 
ще ви спести много време и усилия и ще направи 
работата ви по-лесна и продуктивна.

Как да споделите Google Документ като 
прикачен файл към имейл

Следващият полезен дигитален инструмент, с 
който избрахме да ви запознаем е Google Docs. 
По-точно ще ви покажем как този тип документи 
могат лесно да се споделят като прикачени 
файлове към имейли. Тази функция ще улесни 
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споделянето на таблици и документи с голяма 
група хора. Тя премахва необходимостта от 
предоставяне на достъп на всеки по отделно при 
споделянето на Google документ под формата на 
връзка.

За да се възползвате от новия дигитален 
инструмент на технологичния гигант за споделяне 
на документи по имейл, 

следвайте следните лесни стъпки: 

- Отворете „docs.google.com“ и създайте нов 
документ или лист.
- Направете всички промени и след това 
щракнете върху полето за заглавие горе вляво, 
за да озаглавите документа.
- Сега щракнете върху Файл и след това щракнете 
върху опцията Имейл.
- Вдясно ще се отвори ново подменю. Кликнете 
върху опцията „Изпратете този файл по имейл“.
- Въведете имейл адреса на лицето, с което 
искате да споделите документа, както и тема на 
имейла. 

Ако желаете, можете да оставите 
уточняващо съобщение.

Google ще ви предостави възможност да избирате 
- да споделите документа като прикачен файл или 
като вградено в бодито на имейла съдържание. 
Ако искате да споделите документа като боди 
в имейла, поставете отметка в квадратчето „Не 
прикачвай. Включете съдържанието в имейла”.

Ако искате да го споделите като прикачен файл, 
изберете файлов формат. След като всичко 
е готово, натиснете бутона “Изпрати”. Имате 
възможност и да планирате кога писмото да бъде 
изпратено.

Надяваме се, че споделените от нас съвети ще 
бъдат от полза както на учителите, така и на 
учениците, които използват онлайн средата за 
общуване и откриване на нови знания. Очаквайте 
в следващия брой още полезни съвети за 
използване на нови дигирални инструменти за 
работа и учене.
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LOGISCOOL стартира кампанията си за втория срок

Веригата школи по програмиране и креативни 
дейности Logiscool стартита кампанията си за 
втория срок. Те са създадени по 

серфицирана методология

от Education Alliance Finland. Уникалният 
метод на преподаване съчетава визуалното и 
текстовото програмиране, като всички курсове 
са съобразени с възрастта и знанията на децата.

Присъствено или онлайн

Курсовете по програмиране се предлагат 
присъствено или онлайн, така че всеки да може 
да намери най-добрия за него формат.

В групи или индивидуално

Малки групи (макс. 12 присъствено или 6 онлайн 
школника) или индивидуални занимания за да 
отговорим на всички нужди.

Програмиране за деца и юноши от 1 до 12 
клас

Всички възрастови групи могат да намерят 
най-подходящите програми за своите нива на 
познание и скорост на учене.

Програмиране и дигитален свят

Всички курсове на Logiscool са съобразени с 
възрастта и знанията на децата. Обучението 
“Програмиране и дигитален свят“ е предназначено 
за ученици от 1 до 5 клас. Посещавайки го те стават 
уверени и осъзнати потребители на дигитални 
инструменти и онлайн платформи, включително 
усвояват и основите на програмирането.

Програмиране за начинаещи

Курсът е насочен към ученици от 3 до 12 
клас. С него децата научават основите на 
програмирането, докато създават компютърни 
игри и работят по все по-сложни проекти.
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Python

Школниците, включени в това обучение, се 
запознават с Python - популярен език за 
програмиране с общо предназначение, който се 
използва за разработване на игри и приложения, 
анализ на данни, роботика и машинно обучение.

Програмиране за напреднали

е подходящо за ученици от 6 до 12 клас. Юношите 
се гмуркат дълбоко в текстови програмни езици, 
като Python/Godot и Unity.

Видео продукция

Децата се занимават с творческо разказване 
на истории и правене на филми и научават 
за различните гледни точки на сценаристи, 
редактори, режисьори.

Роботика

По време на целия учебен срок с помощта на LEGO 
Mindstorms децата се запознават с роботиката, 
сензорите, циклите, if-командите и променливите. 
Обучението е подходящ за ученици от 1 до 12 
клас.

Защо програмиране?

Logiscool предлага суперсилата за бъдещето, 
при това по един забавен начин. Компанията 
получи наградата за Най-добра Международна 
Марка през 2022 г., а методът ни на преподаване 
е сертифициран от Education Alliance Finland.

Развиване уменията на 21-ви век

В Logiscool децата придобиват умения и 
увереност в дигиталния свят, стават съзнателни и 
критични потребители на дигитално съдържание.

Подготовка за бъдещите професии

Програмирането се е превърнало в основно 
изискване за много работни места. Много 
компании търсят служители, които имат много 
добри познания в областта на програмирането.

Игровизирано обучение

За разлика от традиционните училища, Logiscool 
осигурява завладяваща среда за преподаване 
в поощряваща и безопасна общност, където 
младите ментори разполагат с най-съвременни 
знания за технологиите.


