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ТРИ УЧИЛИЩА ПРАВЯТ ОБРАЗОВАНИЕТО ПРИОБЩАВАЩО 
чрез STEM ресурси на INTEL

ПМГ “Емануил Иванов”, гр. Кюстендил, ОУ “Никола 
Обретенов”, гр. Русе и СУ “Иван Вазов”, гр. 
Вършец са три от училищата у нас, които първи 
започнаха да прилагат готовите STEM уроци по 
програмата “Умения за иновации“ (Skills for In-
novation), разработени от Intel и адаптирани за 
българската образователна среда от 

Център за творческо обучение (ЦТО). 

И трите учебни заведения имат висок процент 
ученици с риск от отпадане и социално 
изключване – деца от етнически малцинства, 
в неравностойно положение и др. Освен че 
получават техника и готови уроци, учителите и 
учениците в трите учебни заведения получават 
възможност да се обучават и развиват чрез 
проектно базирано обучение в сферата на 
новите технологии, изкуствения интелект, 
алгоритмичното мислене и други.

“Новите методи на преподаване много се 
харесват от всички ученици, вкл. и от най-
незаинтересованите ученици от учебния процес. 

Виждайки, че ние имаме свобода да наредим 
класната стая по по-различен начин, давайки 
им устройства и свобода да коментират по 
различен начин новите уроци, ги мотивира към 
редовно посещение на часовете.“ – споделя Петя 
Цветкова, зам.-директорът на СУ “Иван Вазов”, 
гр. Вършец.

В училището във Вършец се обучава пилотно 
една паралелка с ученици в 5 клас и 9 учители. 
Училището планира да продължи програмата в 6 
клас и да започне да се обучава с готовите уроци 
в още 2 паралелки в 5 клас.

Зам.-директорът допълва още, че в основната 
част на уроците стоят и социално–емоционалните 
умения и работата в екип, което води до 
качествено осъществяване на връзката учител – 
ученик.

“Имаме уверени обучени учители с много добри 
устройства. Изкуственият интелект навлиза 
много бързо и на всеки ще е необходимо да 
разбира от високата технология и е необходимо 
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да изградим умения, с които да се справяме по-
добре с нея.” – посочва г-жа Цветкова.

Елена Стоилова, директор в 
Природоматематическата гимназия “Проф. 
Емануил Иванов”, гр. Кюстендил споделя от своя 
страна, че програмата “Умения за иновации“ 
се е отразила положително на учениците от 
малцинствените групи, които са се включили 
пълноценно и с помощта на електронните ресурси 
на Intel се е повишил интересът им към учебния 
процес.

„Необходими ни бяха електронни ресурси, 
които да помогнат в търсенията ни за смислено 
използване на технологии при прилагане на 
проблемно-ориентираните методи на обучение. 
Дигиталната трансформация на образователния 
процес трябва да бъде подкрепена по начин, 
който да позволи учителите да се съсредоточат 
върху работата с учениците. Разработените 
в детайли теми на Intel са отлична база за 
креативен подход от страна на учители и 
ученици.“ – допълва още г-жа Стоилова.

За финал г-жа Елена Стоилова поставя фокус 
и върху доброто взаимодействие в учителската 
общност за обмяна на опит и включването 
на учениците към този процес. „Оказа се, че 
работата в екип на учителите, разработващи в 
часовете си заедно с учениците съответната 
тема, е задължителен елемент за успеха. Но това 
се оказа не предизвикателство, а принадена 
стойност. Професионалните учебни общности 
възникнаха от само себе си и включиха не само 
учители, но и ученици (лидерите на ученическите 
екипи).“ - допълва г-жа Стоилова.

42 ученици и 5 учители от Основно училище 
“Никола Обретенов”, гр. Русе, също са взели 
участие в програмата. Зам.-директорът Димитър 
Тодоров разказва, че чрез работата с Chromebook 
и инструментите на Google децата са придобили 
нови умения и нов подход при изучаване на 
учебната програма. Той отбелязва още, че 
съдържанието е преработено и адаптирано за 
учениците, с които работят, и е поднесено по 

подходящ начин. В резултат на това вниманието 
им в клас се задържа лесно и няма отпаднали 
ученици.

Всичко, което споделят ръководителите на 
трите училища показва, че въпреки многото 
предизвикателства при работата с ученици 
в неравностойно положение, прилагането 
на добра методология в комбинация с нови 
технологии води до добри резултати. Училищата, 
работещи по програмата Skills for Innovation, се 
обединяват около идеята STEM образованието 
да бъде приобщаващо и достъпно за всички, 
както и да бъде насърчавана дигиталната 
готовност и подготовка на новото поколение 
за професиите на бъдещето. На учениците 
се гласува доверие, че ще бъдат отговорни с 
предоставеното им оборудване, а учителите им 
предоставят свободата да реализират идеите си 
и ги подкрепят по пътя.

“За преодоляване на предизвикателствата в 
този процес, на училищата са раздадени 112 
устройства от по-висок клас, проведени са 
обучения на учителите за разширяване на 
дигиталните им умения и са предоставени 
готови STEM уроци за ученици от всички 
образователни нива.” – споделя Център за 
творческо обучение. Екипът от специалисти 
съдейства за превеждането на тези уроци на 
български език, както и за приспособяването 
им към българската образователна система и 
подкрепата на училищните екипи във всяка 
стъпка от иновациите.

Тази година училищата, работещи по програмата 
“Умения за иновации“, вече са 15. Те преминават 
обучителен курс, осигуряват висококачествено 
оборудване, което им служи за изпълняване на 
техническите задачи и има по-дълъг живот, и 
прилагат готовите уроци както в учебните часове, 
така и в извънкласни занятия. Учители с различна 
специализация работят в екип, за да осъществят 
един урок в рамките на няколко седмици, като 
създават допълнителни задачи и игри по всеки 
предмет, за да надградят дадените им ресурси и 
да ангажират учениците. 
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STEM кабинети може да има във всяко 
българско училище

STEM кабинети може да има във всяко общинско или държавно 
училище, независимо в кое населено място е то. Така всяко дете 
ще има възможност да учи в среда с модерно оборудване, да се 
докосне и да работи с бързо развиващите се технологии.

Това заяви министърът на образованието и науката проф. Сашо 
Пенов в приветствието си до директорите на училища, които се 
включиха в работна среща, посветена на изграждане на STEM 
центрове в образователните институции. На форума в зала 1 на НДК 
те получиха насоки от Министерството на образованието (МОН) за 
реализация на концепциите си за модернизация на училищната 
среда по Националния план за възстановяване и устойчивост.

“Предвидените – над половин милиард лева (576 151 100 лв.) е 
необходимо да се използват ефективно, ефикасно и икономично” - 
подчерта проф. Пенов. Той изтъкна водещата роля на директорите 
на училищата и педагогическите специалисти. “Всяко бездействие 
би било обществено укоримо и в ущърб на нашите деца. Вярваме 
във вашия и на учителите управленски капацитет” - допълни 
министърът.

Той обясни, че няма препоръчани от МОН обществени организации 
или търговски дружества. “Всичко това е само във Вашите ръце и 
зависи само от Вашите решения” - заяви министър Пенов.

“Обединявайки наука, 
технологии, инженерство и 
математика, STEM обучението 
дава на учениците задълбочено 
знание за света” - заяви 
вицепремиерът и министър на 
труда и социалната политика 
Лазар Лазаров, който бе сред 
официалните гости на форума. 

“Убеден съм, че преподаването 
чрез иновативния метод ще 
запали у учениците искрата да 
изследват и експериментират, 
а усвояването на разнообразни 
инструменти за анализ ще 
ги подготви за професиите 
на бъдещето и ще им даде 
възможност да се справят с 
комплексните проблеми на 
съвременния свят” -  допълни 
той.

Приветствие до участниците 
изпрати и президентът Румен 
Радев.

“Трябва да използваме шанса, 
който имаме днес, целенасочено 
и разумно. Вярвам, че това 
зависи от Вас – историята на 
България е пълна с примери за 
това, че хората, посветили се 
на просвещението на нацията 
и прогреса на страната си, 
много често са били по-добри 
визионери от политиците, 
управлявали в онова време” 
- заяви държавният глава в 
поздравителния си адрес до 
участниците във форума.
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БАСКОМ стартира поредица от 
срещи с технологични училища

„Ще се срещнем с всички технологични училища в България, 
за да проучим детайлно техните модели на работа. Целта ни е да 
набележим начините за скалиране на тези модели. Неотдавна 
Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) заяви, 
че не само секторът ни, но и бъдещето на икономиката като цяло 
се нуждаят от минимум още 10 технологични училища в България. 
Очевидно това е най-устойчивият начин да се захрани сектора 
с таланти и е стъпка към генерална промяна в образованието в 
страната. За постигането на тази цел е необходима политическа 
воля, постоянен диалог с институциите, дългосрочен ангажимент 
и контрол. От БАСКОМ сме готови да бъдем двигател на тези 
процеси" - казва Наталия Митева, член на УС на БАСКОМ.

Представители на Управителния съвет на БАСКОМ, 

както и на компаниите-членове на асоциацията се срещнаха с 
представители на Асоциацията на завършилите ТУЕС (АЗТУЕС) 
в лицето на Теодор Панайотов и Светослав Сотиров. Двамата 
представиха както училището, в което ежегодно завършват 100 
младежи, така и дейността на АЗТУЕС. От представянето стана 
ясно, че ТУЕС заедно с училището в гр. Правец са единствените 
действащи към момента средни университетски училища, 
създадени в края на 80-те години по модели на подобни училища 
в Япония, САЩ, Индия и Китай. 

„Нашите проучвания показаха, 
че в Индия и Китай по онова време 
са създадени хиляди подобни 
училища, което обяснява и 
високотехнологичния бум 
на тези държави днес. Във 
Великобритания в последните 
години са създадени 50 
такива училища в контекста 
на развитието на изкуствения 
интелект, което със сигурност 
ще даде своето отражение" - 
споделиха от  АЗТУЕС. 

Според тях уникалността на 
модела на ТУЕС се корени в 

STEM фокуса на училището, 

в директния достъп до 
бизнеса, в подкрепата на 
алумни общността и в тясното 
сътрудничество с Техническия 
университет, което се 
изразява в достъпа до базата, 
програмите и преподавателите 
на университета.

„ТУЕС стои между средното и 
висшето училище в България. 
Колкото повече такива 
училища има у нас, толкова по-
качествено ще е образованието 
и по-развита ще е средата. 
Това училище не създава 
емигранти. Всички оставаме тук 
и създаваме добавена стойност 
за България" - категоричен бе 
Теодор Панайотов.
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От БАСКОМ проявиха огромен интерес към начина, по който ТУЕС 
е успяло да привлече толкова преподаватели от бизнеса при 
наличието на силно рестриктивната нормативна уредба в това 
отношение. 

Светослав Сотиров обясни, че педагози по програмиране и много 
други специализирани ИТ дисциплини за жалост не се обучават в 
България, и това е една от най-големите пречки при изграждането 
на технологичните училища. 

В ТУЕС има 26 преподаватели и учители педагози, и 54, които 
не са педагози, но този модел е изключение за българската 
образователна система. Той е възможен благодарение на 
факта, че училището е под административното ръководство на 
автономен университет, който взима самостоятелни решения и 
привлича преподаватели от бизнеса на граждански договори. В 
професионалните и профилирани училища под управлението на 
МОН това е невъзможно.

БАСКОМ и АЗТУЕС се обединиха около 3 базови условия за 
изграждането на бъдещите нови технологични училища, които 
следва да бъдат обсъждани на ниво МОН, местна власт и 
университети:

1. Отваряне на училищата за преподаватели от бизнеса без 
задължителна педагогическа квалификация, като минимум в

 технологичните дисциплини, по 
които обективно не са налични 
педагози в България.

2. Диференцирано заплащане 
на преподавателите и учителите 
на базата на два критерия – 
постиженията на учениците 
им и дефицита на предмета/
дисциплината, по която 
преподават.

3. Изграждане на 
специализирани рамкови 
учебни планове, съобразени 
с профила на съответното 
университетско/технологично 
училище.

От АЗТУЕС изразиха готовност 
да се включат в работна група 
на БАСКОМ и да обединят усилия 
и експертиза за привличане на 
повече застъпници към каузата 
за създаване на минимум още 10 
подобни технологични училища 
в цялата страна.
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Над 400 учители и директори от цялата страна присъстваха 
на първия национален форум за предучилищно образование 
„Градивни частици на бъдещето“, организиран в София от 
издателство „Клет България“. Едни от най-големите имена в 
сферата на педагогическата наука представиха 

значими аспекти на ранното детско развитие и 
образование.

Събитието е продължение на усилията на един от водещите издатели 
у нас да повиши професионалнаата подготовка и информираността 
на българските учители и цялата педагогическата общност, както 
и да даде платформа за дискусия на проблемите в тази сфера.

Участие в първото издание на „Градивни частици на 
бъдещето“ 

взе Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на 
образованието – София-град, както и председателя на Синдиката 
на българските учители Янка Такева, Диян Стаматов, председател на 
управителния съвет на СРСНПБ, Ваня Харбалиева, съпредседател 
на сдружението на директорите в средното образование в 

България, Петя Долапчиева, 
зам.-кмет на Враца и други.

“Предучилищното образование 
в България е най-доброто 
спрямо страните от Европа и в 
света.” Това заяви Янка Такева, 
председател на Синдиката на 
българските учители, по време 
на събитието и добави, че 
всички учители, които работят 
в предучилищния сектор у нас, 
имат висше образование.

Oколо 67% от учителите са 
магистри, около 25% имат 
висока квалификационна 
степен и около 7% – втора или 
трета магистратура, което е в 
основата за 

Първият национален форум за 
предучилищно образование 

събра над 400 учители и директори от цялата страна
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повишаване качеството на работа в предучилищния 

сектор.

“Искам да благодаря на колегите от издателство „Клет“ за грижите, 
които полагат за всичко, което се случва в образователната система 
и на всички вас за доброто социално партниране“ - допълва още 
тя.

Доц. д-р Райна Захариева представи темата „Сътрудничеството 
между учители и родители за развитие потенциала на детето в 
съвременния контекст“. По темата за 

ранното образование за развитието и благосъстоянието 
на детето 

учителите получиха ценни съвети от проф. д-р Любослава 
Пенева. проф. д-р Илиана Мирчева обърна специално внимание 
на прилагането на STEM интердисциплинарен подход в детската 
градина, а проф. д-р Румяна Папанчева предизвика интереса 
на аудиторията с „Педагогически модел “Детето и науката”. 
Приложение на компетентностен подход в детската градина“. Във 
втората практическа част участниците бяха разделени в работни 
групи, в които обмениха опит и научиха 

нови техники и методи за реакция по различни теми.

“Този първи национален форум за предучилищно образование 
е отново знаков по отношение на политиките, които издателство 
Клет води, защото всички ние знаем колко е важно всеки ден да се 

учим. Какво можем да направим 
ние за децата си, ако всеки ден 
не се учим, ако всеки ден не им 
показваме силата на знанието“ 
- посочи Ваня Кастрева.

„Страхотно е, че издателство 
Клет и г-н Колев правят това 
събитие, една първа стъпка, 
която е важна за подкрепата 
на образованието ни въобще. 
Надявам се скоро да има STEM 
под формата на национална 
програма и за детските градини, 
нещо което е много важно, 
защото всъщност STEM започва 
от най-ранна детска възраст” 
- коментира Диян Стаматов, 
председател на управителния 
съвет на СРСНПБ.

Форумът даде възможност на 
присъстващите директори и 
учители от детски градини 
да работят и помежду си 
върху важни теми, свързани с 
ежедневната им педагогическа 
дейност.
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Учители от цялата страна се включиха в 
програмата "Предай нататък с Кан Академия"

На 11 февруари в София амбициозни и мотивирани учители 
от цялата страна, които използват безплатната образователна 
платформа Кан Академия в практиката си, се събраха на първата 
по рода си среща по програмата „Предай нататък с Кан Академия“, 
организирана от сдружение „Образование без раници“. 

В следващите три месеца дигитално подготвените учители 
напълно безплатно ще споделят знания и опит със свои колеги, 
за да им помогнат да интегрират Кан Академия и балансираното 
използване на дигитални инструменти в училище.

Бъдещите посланици на Кан Академия 

научиха повече за инструментите и най-вече – за въздействието 
от използването на Кан Академия. Беше представено и проучване 
сред 1490 ученици, проведено от “Образование без раници” заедно 
с Института за изследвания в образованието през учебната 2021-
2022 година. 

Макар проучването да не е представително, се наблюдава връзка 
между по-висока мотивация и ангажираност при учениците 
и използването на Кан Академия. Следва да се отбележи, че 
предстои да се изследва допълнително в българския контекст дали 
използването на Кан Академия води до по-високата ангажираност 
или по-ангажираните ученици използват Кан Академия, като и 
двата случая са повод за радост. Международните изследвания 

за Кан Академия отдавна 
доказват, че ползването на Кан 
Академия води до по-високи 
учебни резултати.

Вдъхновяващи примери 
за ползите от Кан – и от 

българските учители

Учителите споделиха много 
мотивиращи примери за ползите 
от Кан Академия в тяхната 
преподавателска практика. 
Няколко бяха учителите, които 
подчертаха, че според тях 
използването на платформата 
ще помогне да се намалят 
двойките по математика на 
различните НВО и дори че Кан 
Академия ще увеличи броят на 
отличниците по математика и 
науки. 

Че с Кан Академия може да 
се намали образователното 
неравенство между бедни и 
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богати, между малкия и големия град – това бяха едни от най-
силните послания на участващите учители.

Участници изтъкнаха колко мотивирани са учениците 

да работят с платформата в клас. В столично основно училище 
например използват Кан Академия веднъж седмично и за разлика 
от обикновените часове, децата се редят пред компютърния 
кабинет в нетърпеливо очакване часът с Кан Академия да започне.

Учениците, включително по-малките, следят данните за напредъка 
си в платформата и се стремят да подобрят резултата си, докато 
не постигнат 100%. Това е страхотен пример, който потвърждава 
и за България, че т.нар. система за учене до Майсторство в Кан 
Академия наистина помага за учене без пропуски и за развитие 
на умения и знания, а не е поредният инструмент, с който просто 
се изкарва добра оценка. Децата се мотивират и от фойерверките 
в платформата, които получават при вярно решаване на задачите.

Бяха споменати и няколко примера за ползите от Кан 
Академия 

при работа с деца със СОП, които много харесват възможността 
да работят със своето собствено темпо, която Кан Академия 
предлага, защото така наистина напредват без стрес и виждат, 
че наистина всеки може да научи всичко, стига да има нужното 
време и подкрепа.

Бяха дадени примери и за 
работа с даровити деца с 
Кан Академия, за които да 
напредват със своето темпо е не 
по-малко важно – платформата 
дава достатъчно обширен и 
задълбочен материал за целта, 
за разлика от други онлайн 
платформи. 

Множество учители изразиха 
огорчението си от факта, че 
образователната ни система 
сваля критериите и нивото си 
от години, за да е по-лесно за 
изоставащите деца. 

Това води до огромна 
загуба на потенциал. 

Остава да разчитаме на 
учителите, които да насърчават 
талантливите деца да не 
спират да учат над заложеното 
за дадения час и в дадената 
учебна програма – например с 
платформи като Кан Академия. 
За съжаление участниците се 
оплакаха, че до голяма степен 
са ограничени от зададени 
планове и програми и че е

 
нужна промяна на 

системно ниво, както и в 
нагласите.

Състезанията с Кан Академия, 
които „Образование без раници“ 
организира в последните 
години, бяха посочени като 
един от силните мотиватори за 
учене сред децата. 

Включително и по време на 
дистанционното обучение, 
когато натрупаната умора 
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от технологии е била огромна, именно възможността да се 
състезават с 

Кан Академия е върнала у децата желанието да учат.

Дългогодишен преподавател по физика обърна внимание 
на проблема с неподготвените, в частност наскоро 
преквалифициралите се учители и беше подкрепена от останалите 
участници, като препоръча не само учениците, но и бъдещите 
учители да се готвят с Кан Академия още в педагогическите 
факултети и да се обучават с 

изключително богатото съдържание в платформата до 
100% усвояване.

Няколко учители изтъкнаха като голям плюс фактът, че Кан 
Академия се ползва лесно от мобилните телефони на учениците, 
дори за упражнения и тестове.

Учителите посочиха и колко важно е работата с Кан 
Академия 

в клас да започне още в начален етап, за да може от рано и 
постепенно у децата да се изгражда ученолюбивост и нагласа 
за развитие (залегнала като концепция в Кан Академия) и да има

приемственост между етапите. 
Коментира се и фактът, че

Кан Академия може да се 
използва без регистрация 

от учениците. 

По време на срещата обаче 
стана ясно за всички защо е 
важно учителят да настоява 
за регистрация и създаване 
на профили в платформата 
– единствено по този начин 
учители и ученици могат да се 
възползват от пълния набор от 
инструменти на платформата.

Включително статистиките 
за решаване на задачите, 
следенето на напредъка, 
възлагането на задания с 
индивидуален срок във вид 
на упражнения и цели за 
Майсторство, участието в 
Канониада, в състезанията с 
Кан Академия и др.
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Университети от Европа и Япония ще се представят 
на изложение за образование в София и Бургас

Пролетното издание на изложението “Образование за успешна 
кариера”, организирано от консултантска агенция ЕДЛАНТА, ще се 
състои на 11 март в София от 10.00 ч. до 16.00 ч. в Гранд хотел и спа 
Милениум, и в Бургас на 12 март в хотел България от 11.00 ч. до 
16.00 ч.

Ще бъдат представени 17 университета 

с програми на английски и немски език - от Австрия, Белгия, 
Германия, Кипър, Италия, Испания, Япония и България. Представител 
на Френски институт в България ще дава информация за следване 
във Франция. 

Посетителите на изложението ще могат да зададат своите въпроси 
на представителите на университетите, както и на консултантите 
от ЕДЛАНТА. По време на това издание акцент ще са програмите 
на английски и немски в 

университети в Европа и Япония. 

През последните години интересът към екзотичната азиатска 
страна нараства осезаемо. На изложението ще бъдат представени 
шест престижни университета от Белгия, които предлагат програми 
на английски език. Страната вече измества Нидерландия в 
предпочитанията на кандидат-студентите. Сред най-често 
срещаните въпроси, на които участниците ще могат да получат 
обстойни отговори, са: как да избера перспективна специалност 
и най-подходящия университет; какви са изискванията за 

прием, как да подготвя 
своята кандидатура; какви са 
възможностите за стажове и 
работа по време на следването; 
какви средства ще са ми нужни; 
мога ли да получа заем или 
стипендия и т.н.

Сред участниците в 
изложението са: 

EU Business School (с камуси 
в Испания, Германия и 
Швейцария), класиран в топ 35 
на най-добрите бизнес училища 
в Европа, според ежегодната 
класация QS Top MBA rank-
ing. Това учебно заведение 
са завършили лидери във 
фармацевтиката, спортния 
мениджмънт и роботиката. 
От Италия в изложението 
участва Università IULM, 
Милано - известен в цял свят с 
качествено обучение в сферата 
на лингвистиката, туризма, 
медии и комуникация, изкуство, 
мода и дизайн. Интерес 
предизвиква и  University of 
Nicosia (Кипър), който предлага 
широка гама от програми на 
английски език – от медицина и 
фармация до графичен дизай и 
криптовалути. 

Кандидат-студентите ще могат 
да се запознаят и с програмите 
на чужд език, предлагани в Нов 
български университет (НБУ) в 
сътрудничество с University of 
York ( Великобрирания).
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В  ход е кандидатстудентската кампания на ВСУ “Черноризец 
Храбър” за прием в специалностите след завършено средно 
образование. Варненският свободен университет е предпочитан 
от все повече възпитаници на езикови и математически гимназии, 
както и на елитни училища от цялата страна. Студентите на 
университета поставят оценка Отличен 5,61 за качеството 
на учебния процес. Сред предимствата, които те изтъкват, 
са персоналното отношение, качеството на преподаване, 
сътрудничеството с бизнеса, 

възможностите за практики и стажове у нас и в чужбина, 
както и отличната университетска база. 

По традиция е силен интересът на кандидат-студентите 
към специалност „Право”. И тази година кандидатстването в 
специалността е с оценките от държавния зрелостен изпит по 
Български език и литература и средния успех от дипломата 
за завършено средно образование. Обучението в сферата на 
сигурността във Варненския свободен университет „Черноризец 
Храбър” има близо 30-годишна история и традиции. Привлечени 
са водещи учени и преподаватели. Това е и една от причините 
сред най-предпочитаните специалности от кандидат-студентите, 

наред с „Право”, да са „Защита 
на националната сигурност” 
и „Противодействие на 
престъпността и опазване на 
обществения ред”. Запазва се 
високият интерес специалност 
„Психология”.

И през новата учебна 
година 

студентите в специалностите от 
професионалните направления 
„Администрация и управление”, 
„Икономика”, “Информатика 
и компютърни науки” и 
„Психология” ще могат да 
избират между широкопрофилна 
подготовка с придобиване 
на втора специалност 
или задълбочаване на 
специализираната подготовка 

ВСУ “Черноризец Храбър” осигурява добавена 
стойност за реализацията на студентите си
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без увеличение на срока и таксите за обучение. Варненският 
свободен университет преподписа договора си с BI Norwegian 
Business School за провеждането на съвместната бакалавърска 
програма „Международен бизнес”, която дава възможност на 
студентите да получат едновременно 2 престижни дипломи по 2 
специалности от 2 университета. Норвежкото бизнес училище е 
сред водещите университети в Европа и притежава 

три международни акредитации, наречени „Тройна 
корона”.

ВСУ „Черноризец Храбър” е лидер в обучението в специалностите 
„Архитектура”, „Строителство на сгради и съоръжения” и “Пожарна 
и аварийна безопасност” в Източна България. И тази година 
вниманието на кандидат-студентите привличат програмите 
„Графичен дизайн”, „Интериорен дизайн”, и „Моден дизайн”. 
Безспорен е интересът към „Хореография”, провокиран от 
успешната реализация на завършилите музикално и танцово 
изкуство. Изкуствата са перлата в университетската корона на 
Варненския свободен университет. Те създават баланс между 
новото и традиционното хуманитарно знание.

Варненският свободен университет е единственият 
университет в България 

с акредитирана в дистанционна форма на обучение бакалавърска 
специалност „Информатика и компютърни науки”. Високото 

качество на обучението 
привлича студенти от различни 
градове на страната. Засилен е 
интересът на чуждестранните 
обучаеми към специалностите 
на английски език – 
„Информатика и компютърни 
науки”, „Международен бизнес”, 
а също към магистърските и 

докторските програми на 
университета.

ВСУ „Черноризец Храбър” 
реализира образователното 
сътрудничество с държавни 
висши училища и чуждестранни 
университети, чрез създаване 
на съвместни иновативни 
магистърски програми. 
Варненският свободен 
университет работи активно по 
три проекта, финансирани от 
оперативната програма “Наука 
и образование за интелигентен 
растеж”.

Варненският свободен 
университет „Черноризец 
Храбър” е първият български 
университет, който е 
сертифициран по ISO 14001:2015 
за опазване на околната 
среда. Университетът променя 
едновременно средата и 
качеството на обучение, 
отговаряйки на най-високите 
стандарти за устойчивост, 
основани на образователните, 
икономически, екологични и 
социални критерии. Темите, 
свързани с промените в 
климата и зеления преход, са 
застъпени в бакалавърските, 
магистърските и докторските 
програми на университета.
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Авторитетът на учителя е 
темата на предстоящото 
издание на Е-академия

Какви са видовете авторитет, защо е важен и как да 
го постигне учителят в своята всекидневна работа – 
тази тема ще разгледа клиничният психолог Михаил 
Михайлов в предстоящото издание на Е-академия. 
Онлайн срещата, организирана от издателство 
„Клет България“ се проведе на 27 февруари от 17:30 
ч. Участието беше напълно безплатно за всички 
желаещи.

Авторитетът е феномен, който е дълбоко вкоренен 
в обществото и който оказва голямо въздействие 
върху възгледите и поведението на хората. Над 1200 
учители от цялата страна вече са се регистрирали 
за участие и ще се запознаят с полезни техники 
и практики по темата. По време на срещата те ще 
получат и отговори на ключови въпроси за това от 
какъв тип авторитет имат нужда учениците и как да 
се изгради той по устойчив начин...

Вижте още: Uchi.bg

„Левски е символ, надежда, величие, дух и вдъхновение, 
благодаря ви, че претворихте усета си за справедливост 
и вярата си за добро бъдеще на България“. С тези думи 
зам.-министърът на образованието и науката д-р Мария 
Гайдарова се обърна към победители и участници в 
конкурса за ученическо есе „Аз съм Левски“, които бяха 
наградени в Министерството на културата.

Зам.-министър Гайдарова връчи първата 
награда в групата на гимназиалните класове на 
единадесетокласничката Соня Щерева от ПЕГ във Варна. 
И прочете откъс от нейното есе: „Аз съм Левски. Аз съм 
вулкан от човечност. Аз съм огън, аз запалвам искрата 
в душите на хората. Аз съм българин, разпространявам 
висшето дело. Аз съм хуманност. Аз съм любов към 
родината. Аз съм сила и стихия. Аз съм вяра, когато 
всичко е загубено. Аз съм молитва, изпратена към Бога. 
Аз съм действие в равнодушието. Аз съм прогрес в 
безучастието. Аз ще освободя народа...

Вижте още: Uchi.bg

С изложба от рисунки, открита на 17 февруари в зала 
„Възраждане“ на Община Габрово, завърши конкурсът 
под мотото “150 години памет за безсмъртие” на тема 
„Васил Левски през моя поглед и сърце“, организиран 
от Национален музей на образованието и Обществен 
комитет „Васил Левски“ – Габрово.

В конкурса се състезаваха 43 текстови творби (21 
стихотворения, 21 есета и един разказ) и 91 рисунки 
на 134 участника от училища и литературни клубове 
в София, Първомай, Враца, Сливен, Нова Загора, 
Габрово, Севлиево, Дряново, Добрич, Кюстендил, 
Правец, Стара Загора. с. Смолево – Благоевградско; 
с. Снягово – Бургаска област, Пазарджик, Бургас, 
Несебър, Видин, Стралджа, Велинград, Харманли, 
Пловдив, Нова Загора, Попово, Пордим, Летница, с. 
Копривец – Русенско, с. Ярджиловци – Пернишко, 
както и от българското училище “Св. Св. Кирил и 
Методий” в гр. Хага – Нидерландия.

Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Представиха проект 
за социалния имидж 

и мотивацията на 
откривателите в науката

Мотивацията на новото поколение учени за постигане 
на върхови професионални резултати и неговият 
имидж в обществото са атрактивните акценти в 
стартиралия иновативен проект, финансиран от 
Фонд „Научни изследвания“ (КП-06-ПН65/15 от 
15.12.2022). Базова организация за осъществяване на 
проекта „Изследване на мотивацията на персонала 
за кариерно развитие в регионален клъстер за 
растениевъдство“ е Центърът по растителна системна 
биология и биотехнология (ЦРСББ) – Пловдив.

„През януари 2023 година дадохме старт на проекта 
за ЦРСББ. Продължителността на изследването е 
36 месеца“, обясни ръководителят доц. д-р Весела 
Казашка. Амбициозният проект съсредоточава 
усилията на академичен екип, съставен от 10 млади и 
утвърдени учени в областта на биологията, аграрните 
науки, икономиката и информационните технологии. 

.                               Вижте още: Uchi.bg

Наградиха 
победителите в 
конкурса “Васил 
Левски през моя 
поглед и сърце”

Наградиха 
учениците, написали 

есета за Левски

https://uchi.bg/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%80%d0%b0/
https://uchi.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7/
https://uchi.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d0%b0/
https://uchi.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b4/


                                                                                                                                                    17
252 училища 

кандидатстват с проекти 
за иновации в обучението

252 училища кандидатстват с проекти за 
получаване на статут на иновативни през 
следващата учебна година. Най-много са 
проектите за въвеждане на нови методи на 
преподаване. Има проекти с разработено по 
нов начин учебно съдържание, учебни планове 
и учебни програми, както и използване на 
изкуствен интелект в обучението. Други са 
ориентирани към нов или усъвършенстван начин 
на управление, обучение и образователна среда.

Голяма част от иновациите са свързани с 
проектно базирано обучение, дигитализация 
и STEM обучение. Има проекти в областта 
на изкуствата, спорта и екологията. Част от 
фокуса на иновациите е личностното развитие и 
кариерното ориентиране.
                    Вижте още: Uchi.bg

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НОВИНИ
Отлично представяне на 

българския студентски отбор 
в симулация на Съвета на ЕС 

в Брюксел

Българският студентски отбор, който представи 
страната ни в организираната от Съвета на 
Европейския съюз симулация ConSIMium, успя 
да постигне „промяна” в окончателния текст на 
документа, касаещ редуциране на въглеродните 
емисии в областта на транспорта.

Шестимата български студенти – Гергана 
Атанасова и Алесандро Танкис от Варненския 
свободен университет „Черноризец Храбър”, 
Йоанна Николова и Георги Георгиев от ИУ – 
Варна, Анна Михайлова и Яни Диманчев от 
Американския университет в Благоевград, се 
представиха блестящо по време на симулацията.

„Студентите от Варненския свободен университет 
демонстрираха отлични познания ...

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/252-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8/
https://uchi.bg/%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82/
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Доц. Пламена Райкова, БАН: 
ЗА МОМЕНТА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА НЕ МОГАТ ДА СЕ 

ПРЕДСКАЖАТ

Интервю на Александър Александров

През последните седмици темата за земетресенията отново 
е актуална покрай опустошителните трусове в Турция, отнели 
хиляди човешки животи. Свързахме се с доц. Пламена Райкова от 
Българската академия на науките (БАН), за да ни разясни има ли 
рискове за страната ни и докъде е стигнала науката в усилията за 
прогнозиране на този тип катастрофални природни бедствия. 

ВЪПРОС: Неотдавнашните силни земетресения в Турция 
и последвалите по-слаби трусове в Румъния, които се 
усетиха и у нас, отново направиха темата актуална. Каква 
е вероятността от силно земетресение в България?

ОТГОВОР: В момента на територията на страната не се наблюдава 
изявена силна активност. Може да се каже, че през последните 
месеци сме сеизмично спокоен район. В България през изминали 
години, например от 1901 г. до 1928 г., са регистрирани няколко 
силни земетресения с магнитуд по-голям от 6.5. Земетресението от 
1904 г. в района на Кресна се смята за най-силното земетресение 
на континентална Европа за 20-ти век. По нашите земи са 
регистрирани силни земетресения, но кога, къде и с каква сила 
ще бъде земетресението не може да бъде предречено.

ВЪПРОС: Кои региони 
са най-рискови в това 
отношение у нас?

ОТГОВОР: В пространството 
земетресенията се концентрират 
в определени географски 
области, наречени сеизмогенни 
зони. Всяка една от тези зони 
се характеризира със своя 
специфика в сеизмотектонски, 
геоложки и геофизичен аспект. 
Основните сеизмогенни зони 
(генерирали документирани, 
силни земетресения), 
идентифицирани на 
територията на България са: 
Кресна, София, Марица, Горна 
Оряховица и Шабла. Това са 
и местата, където може да се 
наблюдава по-висок риск.

ВЪПРОС: Какво е най-важно 
да направи всеки човек, ако 
усети силно земетресение?

ОТГОВОР: При силно 
земетресение най-важно е да 
се запази спокойствие. Да се 
застане на места в жилището 
като например до стени, срещу 
които няма библиотека, от която 
може да паднат предмети, да 
се стои далеч от прозореца. Да 
не се тича по стълбите по време 
на земетресението, по-добре 
е да се изчака да премине 
труса и след това да се напуска 
сградата.



                                                                                                                                                    19НАУКА
ВЪПРОС: Един по-образователен въпрос – можете ли 
да обясните на нашите читатели какво представляват 
земетресенията, как се зараждат и на какво дължат 
силата си?

ОТГОВОР: Земетресенията и последствията от тях са най-
катастрофалните природни бедствия. Това се обуславя от 
спецификата на явлението земетресение – краткотрайно и силно 
въздействие с изключително нехуманни последствия върху 
голяма територия. Земетресението не може да бъде прогнозирано 
и предотвратено, то е внезапно освобождаване на натрупана в 
земната кора енергия. Разкъсването на земните пластове, почти 
винаги се случва по слаби, стари зони – разломи. Разломите 
представляват нарушение в целостта на земната кора. Силата 
им е свързана с количеството енергия, която се освобождава при 
разкъсването на земните пластове. Тази енергия се определя чрез 
магнитуда, който е пропорционален на освободената енергия.

ВЪПРОС: Съществува ли връзка между отделните 
земетресения и могат ли те да си влияят? Например 
възможно ли е тези в Турция да са оказали влияние за 
появата на тези в Румъния от последните дни?

ОТГОВОР: Отделните земетресения не могат да влияят едно на 
друго, както е даден примера за земетресенията в Турция, те не 
могат да имат директна връзка със сеизмичността на територията 
на Румъния, както и със сеизмичността в момента в България. Всяко 

едно земетресение е случайно 
и непредвидимо явление.

ВЪПРОС: А има ли какъвто 
и да било напредък 
по отношение на 
предсказването на силни 
земетресения, или това все 
още си остава недостижимо 
за науката?

ОТГОВОР: Не, за момента не 
може да се предскаже това 
явление. В много от земетръсно 
застрашените страни, 
включително и в България, се 
изготвят земетръсни сценарии 
за конкретен град. Те показват 
къде и колко силни земетресения 
могат да се очакват, но кога ще 
се реализират и с каква сила 
все още не може да се каже.

ВЪПРОС: Могат ли 
нови технологии като 
изкуствения интелект, 
машинното обучение и 
големите масиви от данни 
(big data) да спомогнат 
да открием модели, по 
които да предсказваме 
земетресенията в бъдеще?

ОТГОВОР: И в момента 
разполагаме с много данни за 
земетресения, в исторически и 
съвременен план и въпреки това 
не може да се създаде модел 
на тези събития. Тъй като те не 
следват някаква периодичност 
и последователност, това  е 
случайно явление, което не 
може да се предскаже.
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НОВ ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС 
ще привлича млади учени

Нов лабораторен комплекс към Националния център по 
мехатроника и чисти технологии ще осигури съвременна материална 
среда на българските учени. В центъра за върхови постижения ще 
се привличат млади хора, чието сърце е отдадено на научните 
изследвания. Това заяви служебният министър на образованието 
и науката проф. Сашо Пенов, който, заедно с вицепремиера Атанас 
Пеканов, присъства на първата копка на изграждането на кампус 
„Гео Милев“. В кампуса ще са разположени модерни лаборатории 
за фундаментални и приложни научни изследвания. Проектът е 
финансиран по Оперативната програма “Наука и образование за 
интелигентен растеж” и се изпълнява от 17 научни организации, от 
които 12 института на БАН и 5 висши училища в сътрудничество с 
три чуждестранни университета.

България разполага с учени, които имат капацитет да развиват 
не само българската национална наука, а и да бъдат достойни 
участници в световната наука, каза проф. Пенов. Когато осигурим 
съвременна материална среда, българските учени ще могат да 
докажат своя потенциал, допълни той. Кампус “Гео Милев” е най-
големият по капацитет и концентрация на научния потенциал от 
трите подобни кампуса към Националния център по мехатроника 
и чисти технологии. Той е с бюджет близо 70 милиона лева и 
ще бъде изграден до края на 2023 г. Центърът ще стане част от 
Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Шестте центъра за върхови 
постижения и десетте центъра 
за компетентност, изградени 
по ОПНОИР, са гръбнакът на 
научно-изследователската 
инфраструктура в България 
и те ще бъдат подкрепени и 
през новия програмен период 
2021-2027 по Програмата 
за научни изследвания, 
иновации, дигитализация за 
интелигентна трансформация 
(ПНИИДИТ), с по-голям фокус 
върху научните изследвания и 
сътрудничеството с индустрията 
и бизнеса. 

Изпълнителна агенция 
„Програма за образование“ 
(ИАПО), която е управляващ 
орган на ОПНОИР и междинно 
звено на ПНИИДИТ, ще продължи 
да бъде важен партньор на 
центровете в усилията им 
за успешното изпълнение 
на проектите по ОПНОИР и 
подготовката им за новия 
програмен период, подчерта 
заместник-изпълнителният 
директор на ИАПО Иван Попов.

Министерството на 
образованието и науката 
и Изпълнителната агенция 
„Програма за образование“ 
полагат усилия за подпомагане 
на центровете и за ефективно 
изпълнение на поетите задачи 
за отделните етапи на проекта, 
допълни Попов.
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Националният план за изграждане на квантово-
комуникационна инфраструктура стартира

Официален старт на изграждането на първата по рода си 
квантово-комуникационна мрежа в България беше даден 
на 10 февруари. Тя се реализира в рамките на  европейската 
инициатива EuroQCI – Европейска платформа за квантово-
комуникационна инфраструктура. Инициативата е насочена към 
изграждането на единна квантово-комуникационна мрежа на 
територията на целия Европейски съюз, с което Брюксел цели да 
се гарантира киберсигурността и комуникационния суверенитет. 
Съвременните изчислителни способности на квантовите компютри 
правят стандартната киберзащита все по-трудна. Именно поради 
тази причина, през 2020 г. Европейската комисия стартира 
Инициативата EuroQCI, в която участват държавите-членки на 
Европейския съюз. В последствие, всички мрежи следва да бъдат 
обединени в единна европейска мрежа чрез интерконекторни 
връзки.

В България изграждането на EuroQCI 

ще се координира от Националния център за квантова 
комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на 
риска – КВАЗАР при Института по роботика на БАН. В рамките на 
следващите тридесет месеца, експертите на Центъра ще изградят 
пилотно две квантови трасета. С едното от тях, на територията 

на София, ще се подсигуряват 
информационните масиви на 
МВР, МО, банки, болници и 
Министерство на транспорта. 
Второто трасе ще бъде с 
дължина 280 км. и ще свърже 
София с Гърция. 

„Квантовата криптография 
е една революционна, не 
просто иновативна технология, 
която използва свойствата 
на квантовите системи за 
генериране на секретни 
ключове“ - това заяви 
в приветствието си доц. 
Лъчезар Георгиев, директор 
на ИЯИЯЕ-БАН и ръководител 
на Инициативата EuroQ-
CI. Тези криптирани ключове 
са абсолютно случайни и от 
тях не може да се извлече 
информация. 

Това е съвсем различно от 
класическата криптография, 
където сигурността се базира на 
сложни математически задачи. 
При квантовата криптография 
разбиването на кодовете е 
практически невъзможно, тъй 
като сигурността се гарантира 
от свойствата на квантовите 
компоненти и принципите на 
квантовата физика. Столична 
община, която е асоцииран 
партньор по Националния 
план EuroQCI ще посочи свои 
дейта центрове, които да бъдат 
включени в мрежата.
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Автор: Александър Александров Продължава от стр. 1

... Други тестват току-що представените нови 
смартфони на Xiaomi от серия 13 или разглеждат 
новия електрически скутер от същата марка. На 
щанда на Ericsson пък играят игри с добавена 
реалност (AR – Augmented Reality) и управляват от 
разстояние лека кола, намираща се на летището 
в Берлин, посредством специален интерфейс и 
5G връзка.

Добре дошли на тазгодишния Световен 
мобилен конгрес (Mobile World Congress - 

MWC),

който се провежда от 27 февруари до 2 март в 
красивия испански град Барселона. Събитие, 
което по традиция събира хиляди представители 
на технологичния бранш – от мобилните оператори 
и разработчиците на телекомуникационно 
оборудване, през производителите на смартфони, 
таблети, умни часовници и други крайни 

ИЗЛОЖЕНИЕТО MWC23: Летящи коли, кучета – 
роботи, 5G комуникации и смартфони

устройства, до компаниите за онлайн услуги, 
социалните мрежи, разработчиците на мобилни 
приложения и медиите. Тук сме, за да отразим 
конгреса специално за читателите на Вестник 
Uchi.bg и да ви разкажем кое е най-интересното 
от мобилното шоу.

Мащабите на събитието

са наистина огромни. Посещавам конгреса за 
тринадесета година и всеки път успявам да се 
впечатля от неговите размери. Осемте изложбени 
палати в панаирното градче Fira Gran Via са с 
размерите на един малък български град, много 
от изложбените щандове са цели постройки на 
по два или три етажа, или дори комплекси от 
такива, а най-големите като тези на Ericsson или 
Huawei реално сами по себе си са с големината 
на едно изложение в България. През тази година 
мобилният конгрес очаква над 80 000 посетители 
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от целия свят и има няколко хиляди щанда на 
всевъзможни технологични (и не само) компании. 
Тази цифра дори бледнее пред сто и десетте 
хиляди посетители, които дойдоха тук през 
2019 г. - преди пандемията от ковид да промени 
нещата.

От автомобили до банки и софтуер

Въпреки че Световният мобилен конгрес е 
започнал своето съществуване като изложение, 
фокусирано върху мобилните комуникации, 
напоследък той обхваща компании от 
всевъзможни сегменти на икономиката. 
Дигитализацията е обхванала почти всички 
останали икономически сектори и сфери на 
живота ни и едва ли има къде тази тенденция 
да се види по-добре от палатите на Mobile 
World Congress. През последните години броят 
на автомобилните компании, представени тук, 
успешно конкурира този на големите изложения 
за коли във Франкфурт или Париж. А на щанда 
на корейската SK Telecom дори бяха паркирали 
истинска летяща кола или ако предпочитате 
– пътнически дрон куадкоптер, която е част от 
визията на компанията за бъдещата мобилност в 
градовете.

Силна премиера на Xiaomi

Все пак какво е мобилният конгрес, без нови 
премиери на смартфони. Бързо-развиващият се 
китайски бранд Xiaomi използва събитието, за 
да покаже цяло съзвездие от нови устройства - 
най-новата серия флагман смартфони – Xiaomi 
13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Lite, умния часовник 
Xiaomi Watch S1 Pro, безжичните слушалки Xiaomi 
Buds 4 Pro, както и предизвикалите голям интерес 
нови тротинетки Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.

Флагман серията Xiaomi 13 направи своя 
световен дебют, след премиерата си в Китай 
през декември. Тя е разработена в партньорство 
с компанията за фотографски технологии Leica 
и предлага изключително високо качество на 
фото и видеозаснемане. Моделите Xiaomi 13 и 13 
Pro  работят с най-новото поколение процесори 
Snapdragon 8 Gen 2 и ще се предлагат с 
предварително инсталирани услуги на Google. 13 
Pro идва с 1-инчовия 50 МР сензор Sony IMX989 
f/1.9 с OIS. Освен това разполагат с един 50 МР 
3.2х телефото сензор с OIS и един 50 МР f/2.2 
ултраширокоъгълен. В добавка 13 Pro разполага 
и с извит 6.73” 3200 х 1400 AMOLED дисплей и 
гръб с веганска кожа или керамика. Базовата 
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версия е с плосък 6.36” 2400 х 1080 AMOLED 
дислей, алуминиеви ръбове и стъклен или кожен 
гръб. И двата дисплея поддържат 120 Hz честота 
на опресняване.

Новият скутер Xiaomi Electric Scooter 4 
Ultra

се отличава с по-голяма височина на шасито, 
заедно с усъвършенствана система за двойно 
окачване. Tова е първият скутер, включващ 
система за двойно окачване, a компанията 
уверява, че ще предостави по-добра видимост и 
стабилност на водачите, дори когато се движат 
по трудни и неравни терени. Безопасността им 
е гарантирана и от по-големите устойчиви на 
пробиване и самоуплътняващи се 10-инчови 
Xiaomi DuraGel гуми. Сред останалите подобрени 
характеристики на модела са 940W12 максимална 
мощност на мотора и ултра-дълготрайна батерия, 
както и нов S+ режим на ускоряване, позволяващ 
скорост до 25 км/ч и изкачване на наклони до 
25%.

Роботите

бяха почти навсякъде на тазгодишния Световен 
мобилен конгрес и можеха да бъдат срещнати 
в почти всякакви форми – симпатични 
антропоморфни машини, малки конусовидни или 

кучета – роботи, „душещи“ наоколо. Във фокуса 
на изложението беше и изкуственият интелект, 
който вече се интегрира в почти всеки аспект от 
развитието на мобилните мрежи и технологии. На 
щанда на Ericsson имах възможност да управлявам 
от разстояние миниатюрен автомобил, намиращ се 
в Швеция, като връзката с него се осъществяваше 
посредством 5G мрежа на компанията с почти 
нулево закъснение на сигнала. Е, блъснах го 
няколко пъти в загражденията на пистата, но 
усещането беше впечатляващо. В съседство 
с него беше разположена и кабина, от която 
посетители имаха възможност да управляват от 
разстояние истинска лека кола, намираща се на 
летището в Берлин – отново през 5G връзка почти 
в реално време.

Бъдещето

В рамките на конгреса бяха представени и десетки 
новостартиращи компании, които в момента 
разработват технологии с потенциал да променят 
утрешния свят – в сфери като виртуалната и 
добавената реалност, изкуствения интелект, 
роботите, летящите дронове или здравните 
технологии. Сред тях имаше и български проекти 
като разработчиците на решения за виртуална 
реалност QuarkXR. Футболният клуб Барселона 
също партнира на конгреса, за да покаже 
как дигитализацията ще промени спортните 

мероприятия и ще предефинира 
бъдещето на колективния 
спорт. Събитието, на което през 
годините бяха осъществени 
първата хирургическа операция, 
проведена през 5G връзка и 
демонстрация на Augmented Re-
ality екшън игра в реално време на 
Niantic, сега отново не разочарова 
в това отношение и показа някои 
от най-иновативните технологии, 
създавани от човека. А коя от 
тях ще навлезе през следващите 
години в живота ни, предстои 
тепърва да разберем.
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Какво е ChatGPT и всичко, което 
трябва да знаете за този изкуствен 

интелект

Автор: Мария Иванова
Днес всички говорят за него. Изкуственият 
интелект ChatGPT на OpenAI превзе света на 
технологиите, предизвиквайки противоречиви 
реакции. От притеснения, че ще улесни 
преписването по време на изпит и при 
подготовка на проекти у дома, до използването 
му за постигане на по-висока продуктивност на 
работното място. В тази статия сме събрали най-
актуалните аргументи “за” и “против” и ще ви 
покажем как да извлечете ползи от нашумелия 
генератор на съдържание.

Какво е ChatGPT

Използван от 100 милиона души само през януари, 
ChatGPT има потенциала да се превърне в най-
бързо растящата потребителска база до 

сега. Той представлява базиран на изкуствен 
интелект генератор на текст, който работи чрез 
потребителско запитване.

На пръв поглед работата с него е съвсем проста 
– потребителите въвеждат въпрос или ключови 
фрази в текстово поле и след секунди получават 
писмен отговор. Оказва се обаче, че има редица 
тънкости, за да не получавате банални и дори 
грешни резултати и в следващите редове ще се 
фокусираме именно върху тях.

Всъщност, колкото по-подробни и сложни 
въпроси задавате на ChatGPT, толкова по-добър 
ще е той в отговорите, които генерира. Ботът 
може също да решава задачи, да пише стихове, 
есета, мотивационни писма, да програмира, да 
коригира граматически грешки и др.
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За какви задачи може да бъде използван 
ChatGPT:

– съчинения, есета и други образователни 
текстове;
– поезия;
– математически задачи;
– програмиране;
– презентации, оферти и други бизнес документи;
– работни графици;
– статии, новини и други журналистически 
материали.

Има ли място ChatGPT в образованието

Много училища в САЩ вече забраниха 
използването на ChatGPT, а някои от тях дори 
ограничиха обхвата на учебните си wi-fi мрежи. 
Скорошно проучване на професори по право 
в Университета на Минесота показва обаче, че 
чатботът няма да може да впечатли академиците. 
Изкуственият интелект успява да премине 
изпитите за дипломиране, както и тест по Бизнес 
управление, но със средна оценка.

Изследователските екипи установяват, че той 
е меко казано непоследователен – добър е 
в цитирането на правила, но не се справя с 
анализа им. Професорите все пак признават, че 
с повече напътствия ботът може да им помага в 

създаването на тестове и дори в оценката им. Така 
те биха си спестили време, което да посветят на 
провеждането на срещи със студентите или на 
подготовката на нови учебни материали.

И все пак да не забравяме, че изкуственият 
интелект на OpenAI все още е едва в началото на 
своето развитие, а подобни технологии често се 
развиват експоненциално.

Как да говорим с ChatGPT, за да получим 
полезни отговори

Дори и професорите от Минесота признават, 
че този изкуствен интелект се усъвършенства 
в процеса на разговор и колкото по-прецизни 
въпроси му задаваме, толкова по-голяма е 
вероятността да получим полезни отговори. 

По същество ботът се нуждае от човека, за да го 
насочва в правилната посока. Той ще се справи 
добре, ако му задавате последователни въпроси 
по развиваща се линия на запитване.

Малко трикове

Друг начин да усъвършенствате отговорите 
на ChatGPT е да го помолите за отговори от 
името на трето лице. Например, ако го попитате 
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„Колко висока е инфлацията?“, ще получите 
отговори, които няма да са грешни, но няма и 
да са впечатляващи. Ако вместо това напишете 
следното: „Каква е цената на инфлацията? 
Моля, отговорете, като използвате идеите на 
Милтън Фридман”, ще получите по-интелигентни 
отговори. Още по-добре ще се справи ботът, ако 
го помолите да сравни и контрастира възгледите 
на двама икономисти.

За да разберете поведението му, е полезно да 
знаете как работят AI генераторите на съдържание. 
Те не разсъждават и не се консултират с 
интернет, а се опитват да предскажат кои думи 
трябва да използват, за да предоставят вероятен 
и задоволителен отговор. В този ред на мисли 
ChatGPT може да бъде чудесен помощник в 
работния процес при генерирането на идеи, но 
няма да е толкова полезен при проверката на 
факти и дори може да се обърка, опитвайки се 
да ви угоди. Имайте предвид също, че чатботът 
на OpenAI работи с информация до 2021 година. 

Така че, ако му зададете въпроса “Кои са най-
впечатляващите иновации на CES 2023” няма 
да получите адекватен отговор, тъй като ботът 
не разполага с информация за това събитие. 
Важно уточнение е, че поне засега, ChatGPT на 
български се справя доста по-зле, отколкото на 
английски език.

Как да използваме ChatGPT за по-добра 
производителност на работното място

Както вече споменахме, прецизното използване 
на ChatGPT може да улесни работата ни и да ни 
спести време. Един от начините да постигнете 
това е като използвате чатбота за търсачка. 
Вместо да ви предостави поредица от връзки, 
които да отваряте една по една подобно на Goog-
le, ChatGPT ще ви предложи бърз отговор, който 
можете да прецизирате с допълнителни въпроси. 
Инструментът може да спести време, пишейки 
писма и имейли вместо вас, както и помагайки ви 
да организирате ежедневните си срещи, задачи 
и работен график.

Конкуренти

ChatGPT далеч не е единствения изкуствен 
интелект, който може да създава разнообразно 
съдържание. Ето и някои от най-интересните 
други проекти:

– Copy.ai е онлайн базиран инструмент, който 
също пише качествено текстово съдържание, 
включително и на български;
– Bard е представеният току-що изкуствен 
интелект на Google, който би трябвало да е 
директен конкурент на ChatGPT;

– Midjourney е 
друга безплатна 
програма, която 
може да създава 
текстове, да пише 
програмен код, 
както и да рисува;
– DALL-E – друга 
разработка на 
Copy.ai, но с фокус 
върху създаването 
на картини и 
фотореалистични 
изображения;
– и много скоро 
предстои да се 
появят още …
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Кратка история на
КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ

Автор: Павлин Луканов
Наскоро прегледахме накратко историята на конзолните 
видеоигри, а сега е ред и на компютърния сегмент. Тук всичко 
започва през 50-те години на миналия век и еволюира до 
индустрия за милиарди в наши дни.

От наша гледна точка 

е на практика немислимо да си представим как е изглеждал 
светът без обширните каталози от игри, които предлагат дълги 
часове забавления. Общоприето е, че всичко води началото си 
само от една игра, създадената през 1962 година. Това е Spacewar 
и е разработена от 

студента в Масачузетския технологичен институт (MIT) 
Стив Ръсел.

Всъщност има дори по-ранни игри, като вдъхновената от морския 
шах, OXO, програмирана от Санди Дъглас от Кеймбридж през 

1952 г. Въпреки това най-
популярната мрежова игра 
през тези десетилетия е именно 
Spacewar, в която двама играчи 
се изправят един срещу друг с 

космически кораби в 
орбита на планета.

Колкото и да ви се струват 
големи съвременните настолни 
компютри, те са несравнимо по-
малки спрямо компютъра PDP-1, 
на който работи Spacewar, който 
е с размерите на кола. Играта 
разбора се така и не достига до 
домашни потребители, заради 
ограниченията на компютърния 
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хардуер и е била достъпна само за големите машини 
насочени за научни цели.

Следващата голяма крачка при компютърния гейминг, дори може 
би най-важната в историята, е създаването от Алан Алкорн на 
играта Pong през 1972 година. Супер популярното заглавие в 
стил тенис включва двама играча, а за да спечели, някой от тях 
трябва да отбележи 11 точки на противника си. Топката се удря 
от подвижни платформи. Тя е и от основно значение за успеха на 
конзолата Atari.

Персоналният компютър на IBM 

се появява през 1981 г. с несравнима за времето си производителност 
по отношение на компактните си размери и скоростта на работа. 
Една от най-значимите създадени тогава игри е Microsoft Flight 
Simulator, която натоварва максимално системата. Тя се появява 
през 1982 г., а през 80-те години си заслужава да отбележим още 
Zork, първата текстово базирана приключенска игра, и графичната 
версия на The Oregon Trail.

В началото на 90-те 
години MS-DOS базираните 

компютри 

вече доминират пазара, като 
резолюцията, която се приема 
за стандарт е 640 x 480 пиксела. 

През това десетилетие обаче 
се бележи значим напредък 
при видеокартите, включително 
с въвеждането на стандарта 
OpenGL през 1992 година.

Т.нар. шуутъри от първо лице 
(FPS) са и най-добрият начин за 
демонстрация на новооткритата 
графична мощ.
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През 1992 г. се появява Wolfenstein, 

а година по-късно идва и Doom, като това са две от най-важните 
FPS попълнения, които показват възможностите на съвременните 
шуутъри. По-късно през същото десетилетие идват Quake и Unreal 
Engine, които повлияват сериозно развитието на бранша.

Първите години и десетилетия на новия век 

сме свидетели на скокообразно развитие на хардуера, като Intel, 
AMD и Nvidia бързо разширяват възможностите на персоналните 
компютри и се появяват по-големи монитори с висока резолюция. 
Появява се и изцяло нов сегмент компютри - геймърските, които 
включват

 
най-мощните компоненти, а и отличителен дизайн.

Постепенно се появиха и популярни поредици и франчайзи, което 
развива изключително много и жанровете. Заглавия като StarCraft 
и WarCraft стават определящи за стратегическите игри, Diablo - 
за ролевите, а шутърите се развиват с нови проекти, които бързо 
стават любими на геймърите - като Call of Duty, Half-Life, Mass Ef-
fect, Apex Legends и много други.

Платформата Steam на Valve дебютира през 2003 г., като 
постепенно се превърна в най-големият каталог с компютърни игри 

и огромен брой потребители. С 
нея се променя и моделът на 
дистрибуция на игри, а онлайн 
платформите постепенно 
заменят търговията с физически 
носители по магазините. Много 
скоро след това всички 

големи игрови издателства 
създават собствени такива 

проекти.

Fortnite и PUBG добавят 
свежа нотка в шутър жанра, 
въвеждайки Battle Royale, 
който се превръща в новата 
мания особено сред по-малките 
геймъри. Други проекти като 
Minecraft на Mojang залагат на 
креативността и образователния 
елемент, а поредицата Assas-
sin’s Creed - на приключенията 
и исторически - реалистичната 
среда.
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КАКВО Е УМЕН ГРАД 
и има ли приложение в България?

Автор: д-р. инж. Лидия Витанова, Climateka
През последните няколко години понятията „умен или интелигентен 
град“ навлизат все повече в нашето ежедневие и работа, в медиите 
и научните среди. В големите градове по света се възприемат все 
повече умните технологии, които имат положително въздействие 
върху начина на живот. Появиха се и множество проучвания за 
умни градове и технологии.

Какво е умен град?

Умен град може да бъде както целият град, така и определена 
територия от града, където се използва електронна и технологична 
инфраструктура, като информационни и комуникационни 
технологии, за да се събират данни и правят анализи в реално 
време, да се предоставят определени важни услуги, с които 
се решават градски проблеми. С нарастването на нуждата от 
устойчиви градове в глобалния контекст на изменението на 
климата, в концепцията за умния град е поставена околната 
среда и заобикалящия ни климат, включваща взаимодействието 
между технологията и природата, насърчаващо интегрирането на 
стратегии за климата и участието на гражданите с цел адаптиране 
от въздействията на климата.

Какви са целите на умния 
град? 

Основната цел на умния град е 
да подобри благосъстоянието 
и адаптирането към промяната 
на климата чрез предоставяне 
на услуги, които подкрепят 
всеки един от жителите. 
Умните градове подобряват 
ежедневните дейности на 
града, като например обществен 
транспорт и мобилност, 
електро- и водоснабдяване, 
канализационни системи и 
т.н. Използвайки тези данни, 
местните власти могат да 
извлекат полезна информация 
и да предоставят ефективни 
решения за коригиране на 
преобладаващи градски 
проблеми.

https://www.climateka.bg/
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Какви са ефектите на умния град?

Според „Smart City Guidebook“ на Министерство на икономиката, 
търговията и промишлеността на Япония, неговите ефекти 
варират в широк диапазон и примерите за очаквани резултатите 
са описани по-долу:

Общество – реализация на безопасен, висококачествен 
живот на жителите 

Ефект от реализирането на социално включване, което позволява 
на всички жители да живеят равноправно, чрез предоставяне на 
по-ефективни градски услуги във всички области, включително 
административни процедури, покупки, транспорт, медицински 
грижи, здравеопазване и туризъм, както и предоставяне на 
услуги, които отговарят на индивидуалните характеристики и 
предпочитания.

Икономика – реализация на устойчиво и креативно 
градско управление и икономика 

Това направление би имало положителен ефект в няколко посоки:

Създаване на среда, в която една след друга се осъществяват 
различни услуги за жителите и компаниите, като се използват 
различни данни и нови технологии, които съживяват регионалната 
икономика,

Раздвижване на регионалната 
икономика чрез потребление и 
закупуване на услуги от жители 
и посетители, които идват и 
си отиват в безопасен, удобен 
и комфортен град, както и 
създаване на разнообразни 
иновации чрез взаимодействия,

Повишаване на ефективността 
на системите в компаниите и 
правителствата и подобряване 
на производителността.

Околна среда – реализация 
на екологично чисти 
градове и региони 

Ефект от оптимизиране на 
използването на енергия/
ресурси в съответствие с 
действителното пътуване 
на хора и стоки във всички 
ситуации, като бизнес операции, 
ежедневие и поведение при 
пътуване, реализирайки 
декарбонизирано общество.
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Какво ще подобри умният град?

Едно от основните очаквания е подобряването на цялостните 
услуги чрез събиране и използване на различни данни от 
разнообразна гама от сектори. Друго очакване е разрешаването 
на предизвикателствата с нови рамки чрез участието на научните 
институции, индустрията и правителството, както и с включването 
на жители от много градове.

Как умният град би могъл да промени начина ни на 
живот?

Чрез гарантиране на справедливост и приобщаване на жителите 
равноправно да се наслаждават на умните услуги, защита на 
поверителността при използване на лични данни, включително 
лична информация, от гледна точка на предоставяне на 
висококачествени услуги, съобразени с нуждите на отделните 
граждани и потребители. Осигуряване на оперативна съвместимост, 
откритост и прозрачност чрез внедряване на платформата за 
данни, оперативно съвместими с други региони и системи за 
национално ефективно насърчаване на умния град. Осигуряване 
на безопасност на предоставяните услуги, непрекъснатост на 
системата при спешни случаи, включително по време на бедствия 
и т.н. Осигуряване на оперативна и финансова устойчивост, която 
се осъществява от основна организация. Пример може да бъде 
местно правителство от една страна. От друга страна, това са 

публични, частни и академични 
субекти, които си сътрудничат по 
подходящ начин, играят своите 
роли да бъдат функционални и 
гъвкави и да поемат разходите 
за поддръжка на системата и 
предоставяне на услуги.

Примери за умни 
технологии и връзката им с 

климатичните промени

Съществуват множество 
примери и приложения на 
умните технологии. Те могат 
да бъдат под формата на 
софтуерно вземане на решения, 
умни технологии свързани с 
други устройства посредством 
интернет или приложения, които 
позволяват на потребителя да 
контролира своите устройства 
лесно и удобно и може да бъде 
свързано с външен доставчик 
на услуги. Важно е да споменем 
тук, че

умните технологии 
помагат за намаляване на 
енергия и по този начин 

влияят благоприятно 
и дългосрочно за 
адаптирането към 

измененията на климата.

Технологиите за умен дом 
са много разпространени 
през последните години. Те 
обхващат широк спектър от 
приложения като системи 
за сигурност, осветителни 
системи, интелигентни камери, 
дистанционни контролери, 
контакти и щепсели. Повече 
информация има тук.

https://pixelmedia.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2/
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Учени създадоха 

бионичен пръст, който 
може да „вижда“ под 

човешката кожа
Човешките пръсти са доста чувствителни по 
отношение на възможността ни да усещаме обети 
и при допир на повърхности. Сега обаче екип от 
китайски учени е успял да пресъздаде основният 
сензорен механизъм в бионичен пръст с вградена 
тактилна система за обратна връзка. Реалното 
приложение е за създаване на карти на обекти под 
повърхностния слой.

Вдъхновението е именно от функционирането на 
човешките пръсти, които при натиск върху кожата 
например могат да усетят и костите под нея. 
Тази тактилна технология разкрива неоптичен и 
неинвазивен начин за тестване на човешкото тяло, 
но и гъвкави електронни компоненти. Авторите 
на научния труд имат предходна разработка за 
изкуствени тактилни сензори, които разпознават 
различни външни форми, текстури на повърхности ... 

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

OpenAI пуска нов 
инструмент, който може да 
идентифицира написан от 

ChatGPT текст

OpenAI пусна инструмент, който може да определи 
дали даден текст е по-вероятно да е написан от човек 
или Изкуствен интелект (AI). Създателите на ChatGPT 
обаче предупреждават, че новият инструмент не е 
изключено и да допусне грешка.

Той включва поле, в което може да се постави текст с 
дължина най-малко 1000 знака. След проверката му 
ще се появи и заключението „Класификаторът счита, 
че текстът е много малко вероятно генериран от AI“ 
или „Класификаторът счита, че текстът вероятно е 
генериран от AI“.

Припомняме, че след пускането на своя инструмент 
ChatGPT през ноември, OpenAI се сблъска с множество 
критики и натиск от преподаватели с аргумента, 
че предоставя на обучаващите се изкусителна 
възможност за измама при изготвяне на ...

Вижте още: Pixelmedia.bg

Технологичният гигант Microsoft планира да 
представи надградени с изкуствен интелект 
версии на офисните си програми. Според сайта за 
технологични новини The Verge компанията се готви 
да покаже възможностите на нейната технология 
Prometheus AI и изкуствения интелект на OpenAI за 
Word, PowerPoint, Outlook и други приложения на Mi-
crosoft 365 още през март.

Припомняме, че Microsoft наскоро пусна преработена 
версия на търсачката Bing, която вече може да 
генерира устни отговори на заявки за търсене, 
благодарение на модела Prometheus, създаден с 
помощта на OpenAI.

Освен това компанията представи нов Edge с 
вграден изкуствен интелект, който също се захранва 
от Prometheus. Бутон в горния десен ъгъл дава на 
потребителите бърз достъп до новата функция за...

Вижте още: Pixelmedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Nissan представи 
концептуалния си 

кабриолет Max-Out 
EV

Microsoft разработва 
AI базирани версии 
на Word и Outlook

През 2021 г. Nissan разкри няколко концептуални 
автомобила като част от съобщението си, че ще 
инвестира 17,6 млрд. щ. долара в разработването на 
електрически превозни средства през следващите 
няколко години. Една от представените концепции е 
двуместната спортна кола, наречена Max-Out.

Тогава автомобилният производител пусна само 
рендер, който показа как трябваше да изглежда 
кабриолета. На събитието Nissan Futures в Йокохама 
компанията представи реална физическа версия 
на Max-Out, която доказа, че автомобилният 
производител е останал верен на оригиналния си 
дизайн.

Дизайнът на EV има смесената естетика от 
няколко различни научнофантастични франчайза, 
включително Tron и Avatar. Но освен да покаже как 
изглежда, Nissan не сподели ...

        Вижте още: Pixelmedia.bg

https://tech.offnews.bg/futuristic/ucheni-sazdadoha-bionichen-prast-kojto-mozhe-da-vizhda-pod-chov-20266.html
https://pixelmedia.bg/openai-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B4/
https://pixelmedia.bg/microsoft-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0-ai-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-word-%D0%B8-outlook/
https://pixelmedia.bg/nissan-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB/
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Българската индустрия за 
видео игри ще бъде във 

фокуса на международна 
креативна конференция

София ще бъде домакин на първата по рода си у 
нас международна конференция на креативните 
индустрии “CreaTech Summit South-East Eu-
rope 2023”. Събитието, което ще се проведе на 1 
март в Топлоцентрала, ще събере на едно място 
представители на различни креативни индустрии от 
България и чужбина. Специално внимание ще бъде 
обърнато на индустрията за видео игри, филмовият 
и телевизионен сектор, фотографията, дизайна 
и архитектура и тяхната роля в съвременното 
обществото, където играят важна роля като основа 
на творческата икономика в България.

Конференцията се организира от Изпълнителната 
агенция за насърчаване на малки и средни 
предприятия (ИАНМСП) и КреаТех България – клъстер, 
обединяващ организации от креативната индустрия, 
както и с подкрепата на Столична община и ...

Вижте още: Kafene.bg

Анонимността в 
метавселената - 

мисията невъзможна

Редица компании инвестират огромни средства в 
създаването на метавселена, множество виртуални 
светове, които са достъпни за потребителите през 
различни устройства. Едва ли някой се съмнява, че с 
все по-голямото навлизане на тази концепция, ще се 
появяват и нови опасности за потребителите. Сега в 
публикация на учени от Университета в Калифорния 
Бъркли се посочва, че в метавселената е на практика 
невъзможно запазване на поверителност, не и без 
специализирани защити в тази насока.

За съставянето на научния труд е използва на най-
голямата база с данни с човешки взаимодействия 
във виртуална реалност (VR), която някога е била 
анализирана за рисковете пред поверителността на 
личността. Става ясно, че не са необходими много 
данни за идентифициране на даден потребител в 
метавселената, а така потенциално...
      Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Relaxify Ltd., компанията зад научно базираното 
приложение за ментално здраве “RelaxifyApp”, с 
гордост обяви първата си външна инвестиция в края 
на 2022, от 100 000 € от четири инвеститора: Innovation 
Capital, Vitosha Venture Partners, NOVATOR, ABS Ven-
tures B.V. и с щедрото съдействие на CEO Angels Club 
Bulgaria, с цел по-нататъшно развитие на продукта, 
както и стремеж към увеличаване на пазарния му дял 
и достигане на нова потребителска база с добавената 
стойност, която RelaxifyApp предоставя.

„Развълнувани сме за RelaxifyApp – работим усилено, 
за да се уверим, че нашият продукт непрекъснато се 
развива и че вървим напред към нашата първоначална 
идея“ - коментира Александър Станков, Директор 
Бизнес Развитие и Съосновател на Relaxify. Той 
допълни, че инвестицията също ще позволи на 
компанията да привлече нови потребители и да 
достигне до нови пазари.

Вижте още: Tech.OFFNews.bg

Алгоритмите, които са в основата на традиционните 
мрежи се създават чрез обучение, като им се 
подават множество данни, с които се калибрират за 
предоставяне на оптималните отговори. Има обаче 
алтернативно решение, течни невронни мрежи, 
които се адаптират. При тях е възможна промяната 
на основни уравнения на база на наблюдаваните 
входящи данни. Това променя и бързината на отговор 
от невроните. Разработките в тази насока са от 
Лабораторията за изчислителни науки и изкуствен 
интелект на Масачузетският технологичен институт 
(MIT) в САЩ.

В един от ранните тестове показващи тази възможност 
е чрез автономен автомобил. При използване на 
конвенционална невронна мрежа се анализират 
визуални данни от камера на фиксирани интервали. 
При течната мрежа, която се състои от 19 неврона и 
253 синапси, се постига по-голяма възможност ...

Вижте още:  Pixelmedia.bg

ТЕХНОЛОГИЧНИ НОВИНИ

Учени откриха по-
гъвкав подход към 

машинното обучение

Българският стартъп 
за психично здраве 
RelaxifyApp получи 

финансиране 

https://kafene.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8-%D1%89/
https://tech.offnews.bg/futuristic/anonimnostta-v-metavselenata-misiata-nevazmozhna-20276.html
https://tech.offnews.bg/tehnologii/balgarskiat-startap-za-psihichno-zdrave-relaxifyapp-poluchi-finansiran-20272.html
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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Национален фонд “Култура” с предстояща 
покана за съфинансиране на проекти по 

“Творческа Европа”

Предстои и тази година Национален фонд „Култура“ да публикува 
покана за съфинансиране на български културни и творчески 
организации, успешно участващи в рамките на проекти по програма 
“Творческа Европа” в направление „Европейско сътрудничество”. 
Подпрограма „Култура“, под чиято шапка е и направлението 
„Европейско сътрудничество“, обхваща секторите на културата, 
творчеството и културното наследство. В рамките ѝ се подкрепят 
проекти в областите на визуалните изкуства, фотография, танца, 
театъра, пърформанса, музиката, наследството, архитектурата, 
дизайна, цирка, 

фестивалите, модата, литературата и 
мултидисциплинарните проекти.

„Тази покана функционира като стимул за всички неправителствени 
организации, културни оператори и артисти, които работят усилено 
за реализацията на качествени международни партньорски 
проекти в рамките на ЕС и отвъд. Активното им участие в европейски 
програми и международни културни проекти, както и членуването 
в европейски мрежи, са жизненоважни за развитието им и тяхното 
позициониране върху световната карта на културните и творчески 
индустрии.”, споделя Десислава Панчева, която е ръководител на 
офис “Култура” към Бюро “Творческа Европа” – България и един от 
инициаторите на програмата за национално съфинансиране – “С 
всяка следваща година България е все по-сериозно представена 

като добър партньор, а вече 
можем да се похвалим и с нови 
проекти, водени от български 
организации. Изключително 
сме щастливи да бъдем част от 
този процес!” От 2020 г. насам 
по програмата за национално 
съфинансиране са подпомагани 
дейности на стойност над  815 
000 лв  в рамките на общо 19 
проекта по “Творческа Европа”, 
между които Музей „Дом на 
хумора и сатирата“, Lindy Hop 
Bulgaria, Фондация „Музейко“, 
Регионална библиотека „Петко 
Рачев Славейков“ и т.н.. 

Националното 
съфинансиране 

позиционира българските 
партньори 

като финансово устойчиви и 
предпочитани за съвместни 
дейности. С всяка следваща 
година България е все по-
сериозно представена като 
добър партньор, а национално 
съфинансиране гарантира 
устойчивост на този процес във 
времето. 

Повече информация за 
активните конкурси и 
предстоящи крайни срокове 
ще откриете на сайта на Бюро 
„Творческа Европа“ – България, 
а за предстоящата покана за 
национално съфинансиране 
следете сайта на Национален 
фонд „Култура“.

https://creativeeurope.bg/deadlines
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Инициативи по случай 150-годишнината 
от гибелта на Васил Левски

На 18 февруари България отбеляза 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил 
Левски. По този повод в цялата страна се проведоха множество възпоменателни събития и 
инициативи. Ето някои от тях:

"Пътят към Левски" 
в Националния 

военноисторически музей

Научна конференция „150 
години безсмъртие: Васил 

Левски, революцията и 
бъдещият свят“

Изложба „150 години от 
гибелта на Васил Левски. 

Места на памет (1873 – 
1933)“

Военноисторическият музей 
(НВИМ)  отбеляза 150-та 
годишнина от гибелта на 
Апостола на свободата Васил 
Левски с вход свободен за 
постоянната си хронологична 
и външна експозиция на 18 и 19 
февруари. Посетителите имаха 
възможността да извървят всеки 
по своему пътя към Левски на 
мястото, където се съхраняват 
най-много автентични негови 
лични вещи.

Чрез трансформация на 
част от експозиционното 
пространство НВИМ  припомни 
по нестандартен и завладяващ 
начин живота и революционната 
дейност на Апостола и ангажира 
публиката с осмислянето на 
неговото духовно наследство. 
Посетителите си припомниха и 
най-ценния му завет – словото, 
пресъздало идеала му за 
свобода. Първите 100 деца, 
които откриха посланието 
на Левски до тях, получиха 
награда.

Научна конференция „150 години 
безсмъртие: Васил Левски, 
революцията и бъдещият свят“ 
се проведе на 6 февруари в 
СУ „Св. Климент Охридски“. 
Организатори на форума бяха 
Институтът за исторически 
изследвания при Българската 
академия на науките и СУ 
„Св. Климент Охридски“. 
Приветствие към участниците 
направи министърът на 
културата Найден Тодоров и 
заместник-ректорът на Алма 
матер доц. Георги Вълчев. На 
събитието присъства също 
зам.-министърът на културата 
доц. д-р Пламен Славов, 
представители на Националния 
инициативен комитет, учени и 
студенти. 

В конференцията взеха участие 
утвърдени изследователи и 
водещи млади специалисти, 
които представиха и 
дискутираха различни аспекти 
от живота и делото на Апостола 
на свободата.

Изложба „150 години от 
гибелта на Васил Левски. 
Места на памет (1873 – 1933)“ 
показа Българската академия 
на науките.   Изложбата e 
подготвена от Института за 
исторически изследвания и 
Централната библиотека на 
БАН. 

Председателят на БАН акад. 
Юлиан Ревалски откри 
изложбата. Служебният 
заместник-министър на 
културата доц. д-р Пламен 
Славов, представители 
на научната общност и 
на медиите присъстваха 
на откриването. Целта на 
изложбата е не само да се 
представят нови документални 
открития и задълбочени 
научни проучвания, но и да 
бъдат популяризирани вече 
създадените места на паметта 
за Апостола и с  това да 
помогнат и на идващите след 
нас поколения да намерят своя 
Левски.
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И С Т О Р И Я  Н А 
КОСМИЧЕСКИТЕ 

ПОЛЕТИ
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 Можем само да гадаем кога за първи път на човешко 
същество му е хрумнала идеята за полет в космическото 
пространство, но вероятно не се е случило преди астрономията да 
даде някаква представа за Вселената. Една от първите концепции 
за пътуване извън Земята е на германския астроном Йоханес 
Кеплер от 1609 година. По времето, когато са отпечатани неговите 
закони за движението на планетите, той пише на Галилео Галилей 
за „небесни лодки със златни платна“, управлявани от „човеци, 
които няма да се страхуват от мрачната космическа необятност“. 
Може да се каже, че хората са започнали да завладяват космоса 
с въображението си много преди технологията да го превърне в 
реалност.

Първата ракета

Американският физик Робърт Годард изобретява първата ракета 
с течно гориво през 1926 г., а с развитието на науката учените 
разработват летателни апарати, които преодоляват земната 
гравитация и излитат в открития космос.

Съществува правна дефиниция за това къде започва космосът. 
Повечето страни използват линията на Карман, която поставя 
условна граница между земната атмосфера и космическото 
пространство на 100 км над морското равнище.

Приема се, че космическата 
ера започва на 4 октомври 
1957 г., когато Съветският съюз 
изстрелва първия изкуствен 
сателит Спутник 1. Първият 
космически апарат на САЩ 
Експлорър 1 е изстрелян малко 
след това - на 31 януари 1958 
г., а няколко месеца по-късно 
е основана и правителствената 
агенция НАСА, която 
осъществява американската 
космическа програма.

Животни в Космоса

Въпреки славата си, 
московското улично куче 
Лайка не е първото изпратено 
в Космоса животно. Още през 
1947 г. САЩ изстрелват плодови 
мушици на борда на пленени 
немски ракети, последвани от 
неуспешната космическа мисия 
на първата маймуна Алберт I. 
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Тези полети обаче са суборбитални, както и всички мисии с животни 
за следващите десет години. Първото живо същество, стигнало 
до околоземната орбита през 1957 г., е Лайка. Кучето не оцелява, 
но дава на учените първите данни как живият организъм понася 
натоварването и безтегловността в космическото пространство. 
Три години по-късно съветската мисия Спутник 5 с кучетата Белка 
и Стрелка и няколко други животни стават първите, които обикалят 
Земята и безопасно се приземяват.

Оттогава различни видове животни, растения и дори бактерии 
продължават да играят важна роля в космическите изследвания.

Първите хора в Космоса

Четири години след полета на Лайка, в орбита излита и първият 
човек - Юрий Гагарин. На 12 април 1961 г. с кораба Восток 1 той 
прави една пълна обиколка на Земята.

Първата жена космонавт също е рускиня. През 1963 г. Валентина 
Терешкова обикаля Земята 48 пъти и е единствената жена, летяла 
сама в космоса.

Две години по-късно съветският космонавт Алексей Леонов 
напуска кораба Восход 2 и става първият човек, излязъл в открития 
космос. 

Следващият етап от космическата надпревара е покоряването на 
Луната. През 1969 г. историческата американска мисия Аполо 11 с 
трима астронавти стига до единствения ни естествен спътник, а 
Нийл Армстронг е първият, който стъпва на лунната повърхност. 
Тогава той произнася легендарната реплика „Това е една малка 

стъпка за човека, но един 
огромен скок за човечеството”.
Дори при съвременните 
технологии пътуването в Космоса 
не е безопасно. Космическите 
лъчения разрушават ДНК на 
живите организми. За най-
голям медицински проблем 
се счита безтегловността. Тя 
е причина за отслабването на 
мускулите, костите и обмяната 
на веществата. Човешкият 
организъм е свикнал на земното 
притегляне и магнитното поле 
и липсата им води до редица 
проблеми.

През последния половин век 
около 30 астронавти са починали 
по време на тренировъчни 
или космически мисии. Но от 
около 600 души от 44 държави, 
които са били в космоса, само 
тричленният екипаж на Союз 11 
е загинал там.

Българи в Космоса

Първият български космонавт 
Георги Иванов излита с руснака 
Николай Рукавишников на 
10 април 1979 г., но поради 
технически проблем корабът 
Союз-33 не успява да се скачи 
с орбиталната станция и се 
връща аварийно на Земята.

България получава втория си 
космически шанс през 1988 
г. С космическия кораб Союз 
ТМ-5 Александър Александров 
и още двама руски космонавти 
успешно достигат орбиталната 
станция „Мир“, където 
провеждат изследователски 
експерименти и за българската 
научна програма „Шипка“.
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Космически апарати

Съветският съюз изпраща космически станции от 1971 г., като най-
дълго в космоса остава станция "Мир" - от 1986 до 2001 година. 
През 90-те години на миналия век пет космически агенции се 
споразумяват да построят нова Международна космическа 
станция. МКС започва да се използва през 2000 г. и е най-
голямото съоръжение в космоса, а също и най-скъпоструващият 
обект, създаван някога от човека. Предвижда се експлоатацията 
на станцията да се удължи до 2030 г., а след това вероятно ще 
бъде изведена от орбита и потопена в Тихия океан.

Космическите сонди Вояджър 1 и 2, изстреляни през 1977 г. от 
НАСА и изучаващи космическото пространство вече повече от 
45 години, са особено популярни в България. Причината е, че на 
борда им е монтирана златна плоча със записи на снимки и звуци 
от Земята, част от които е и фолклорната ни песен „Излел е Дельо 
хайдутин”. Записаната информация е символично послание към 
всяка разумна форма на извънземен живот.

През 1981 г. Съединените щати изстрелват първия космически кораб 
за многократна употреба - совалката. Повечето от осъществените 
135 мисии със совалки са успешни, но катастрофите на Чалънджър 
и Колумбия са отговорни за почти половината загинали астронавти 
в историята. Двете трагедии и високата цена на мисиите стават 
причина НАСА да прекрати програмата на совалките.

Космически туристи

През 2001 г. американският милионер Денис Тито става първият 
космически турист. Той плаща 20 млн. долара за полет до МКС 

с руския кораб Союз ТМ-32. 
След този полет НАСА отвори 
Международната космическа 
станция за повече комерсиални 
проекти.

Няколко компании, включително 
Space X на Илон Мъск, Virgin 
Galactic на Ричард Брансън 
и Blue Origin на Джеф Безос, 
се надяват да направят 
пътуването в космоса по-лесно 
постижимо. През 2021 г. Брансън 
и Безос с ракети на собствените 
си компании стигнаха до ръба 
на космоса, а мисията на Мъск и 
неговата компания е да изпрати 
ракети с хора на борда до Марс.  

Космическото бъдеще

Хората винаги са били 
изследователи и още от зората на 
цивилизацията са привличани 
от далечното и неизвестното. 
Проучването на космоса 
позволи на човечеството да 
открие нови хоризонти и да 
развие авангардни технологии. 
Първите в света преносим 
компютър и мишка са създадени 
за изследване на космоса. 
Дори безжичните слушалки, 
които вече масово използваме, 
първоначално са оборудване за 
астронавти.

От развлечения за космически 
туристи до научни експерименти 
и сателити, излъчващи 
високоскоростен интернет 
към земята, космическият 
бизнес днес процъфтява. 
Някога доминиран основно от 
две нации, космосът вече е 
далеч по-достъпен и очаква 
следващата човешка стъпка в 
непознатата Вселена.


