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Медии, които подкрепят
  сп. “Българска Наука”

http://pcstore.bg/
https://www.kaldata.com/
http://actualno.com
http://nauka.offnews.bg
http://cross.bg


Заедно променяме България Together for Bulgaria

Заедно променяме България Together for Bulgaria

https://move.bg/provizhdaneto-koeto-zhiveem-zaedno-2
https://move.bg/
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СЪДЪРЖАНИЕ
Списание “Българска Наука” се издава от  Сдружение “Форум Наука” и се 
развива от края на 2005 година. В момента достига до над 2 000 000 човека на 
година, а всеки брой има средно над 100 000 преглеждания на месец.

>

8

11
16

20

26

30

34

38

40

33

46

43

48

Онлайн курс на БГ Наука за Автори 

Модул 1: Превод - част първа 

Модул 1: Превод - част втора

Модул 2: Интервю – част първа

Модул 2: Интервю – част втора

Модул 3: Статия – част първа 

Модул 3: Статия – част втора 

Модул 3: Статия – част трета 

Модул 3: Статия – част четвърта 

Модул 4: Изображения 

Публикувай в сп. “Българска наука” 
 
Медия ли е БГ Наука? 

 Кой пише за наука в България? 

http://pcstore.bg/
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https://nauka.bg/6-faktora-koito-podurzat-bgnauka/

https://nauka.bg/kakvo-se-sluchva-s-100-lica/

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/6-faktora-koito-podurzat-bgnauka/
https://nauka.bg/6-faktora-koito-podurzat-bgnauka/
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https://nauka.bg/5-neshta-nauchihme-ot-platenoto-spisanie/

https://nauka.bg/5-taini-za-bgnauka-v-deistvie/

5 “тайни” за сборника “Българска наука в действие

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/5-neshta-nauchihme-ot-platenoto-spisanie/
https://nauka.bg/5-taini-za-bgnauka-v-deistvie/
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Онлайн курс на БГ Наука

Онлайн курс на БГ Наука за 
Автори

Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

За всички, които искат да се научат да пишат за БГ Наука и да се 
занимават с научна журналистика.

Подготвихме този малък курс, който 
ще ви помогне да разберете най-ва-
жните аспекти от това да публикувате 
качествени текстове на научна тема-
тика.

Ще засегнем няколко важни неща, 
които сме видели, че са най-важни за 
популяризирането на науката.

Ще започнем с преводите и защо са 
важни за вас като автори. След като се 
научите откъде да намирате добри и 
качествени материали и новини, ще 

можете бързо да откривате нужната 
ви информация за по-задълбочени 
проучвания, които може да се наложи 
да правите.

Вторият етап е интервю. Тук ще наб-
легнем на това кой е добре да се ин-
тервюира, да се измислят подходящи 
въпроси и няколко вида на представя-
не като краен текст за публикуване.

Третият и най-популярен в списа-
нието е СТАТИЯТА. Писането на на-
учно-популярна статия не е толкова 

http://pcstore.bg/
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трудно, но изисква определени зна-
ния и умения, които ще засегнем в 
този кратък курс.

Накрая ще обясним повече за сним-
ките във вашите текстове, права за 
ползване и сайтове, които може да 
ползвате в намирането на безплатни, 
но красиви изображения. Кога се сла-
га източник и колко изображения е 
добре да слагате във вашите текстове 
и много други полезни трикове.

През годините сме имали различни 
стажантски програми, много добро-
волци и автори, които са писали и пи-
шат по различен начин и за различни 
неща, но винаги се засягат тези три 
вида текстове.

Всеки модул ще бъде подкрепен с мно-
го примери от сайта Наука.бг и списа-
нията „Българска наука“ и „Българска 
наука и медицина“.

Във всеки модул ще имате задачи, кои-
то ще трябва да изпълните и да ни из-
пратите, а ние ще ви върнем отговор 
как сте се справили и какво трябва да 
се подобри.

Курсът е изготвен от екипа на 
Българска Наука:

Петър Теодосиев (главен редактор 
на списание Българска Наука) и Роси-
ца Ташкова (редактор на nauka.bg и 
medicina.nauka.bg).

Полезни линкове:

Публикувай в сп. “Българска наука”

Медия ли е БГ Наука?

Кой пише за наука в България?

Може да ги прочетете в края на е-кни-
гата.

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
http://nauka.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8-%D0%B5-%D0%B1%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
http://nauka.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://nauka.bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
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Ние от БГ Наука целим да попу-
ляризираме науката като по 
този начин да образоваме все-

ки отворен за нови знания човек. Ис-
каме списанието да се приема като 
допълнение в обучителния процес на 
тези, които се интересуват от всичко в 
сферата на науката.
За да постигнем това, ни трябват до-
бри и качествени материали, които 
ежедневно да публикуваме в портали-
те на БГ Наука. 
Сдружение Форум Наука често разчи-
та и на доброволци, а нашата работа 
винаги е била посветена на популяри-

зирането на науката. 
Предлагаме на Вашето внимание пър-
вия модул от нашия кратък курс: 

Превод
 (ако не знаете чужд език може да 

продължите към следващите моду-
ли – Интервюта и Статии)

Най-важното за един превод е да има-
те добър чужд език и добър българ-
ски. Преводът не е просто копиране на 
думи, а създаване на текст, който да 
бъде лесен и приятен за четене. Това 
не е по-малко творческа дейност от 

Онлайн курс на БГ Наука

Онлайн курс на БГ Наука за 
Автори - Превод

Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

За всички, които искат да се научат да пишат за БГ Наука и да се 
занимават с научна журналистика.

http://pcstore.bg/
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писане на свой авторски текст. Тряб-
ва много сериозно да се подходи към 
всяка избрана от Вас статия, новина, 
интервю и т.н.
За добрия превод е необходимо да се 
превежда по смисъл, а не буквално. 
Често срещана грешка е изреченията 
да се превеждат точно както са на ан-
глийски. Както знаете, всеки език си 
има своя граматика и словоред, зато-
ва е важно да осмисляте добре текста 
и да го пренасяте в приятен и лесен за 
четене формат. 
Ако има сложни термини или спе-
цифични изрази, е добре да проучи-
те и да използвате българските им 
аналози, а ако нямат, то трябва да ги 
обясните под линия или в скоби. Нор-
мално е да срещнете затруднение при 
превода на текст, който е в чужда за 
Вас научна област. Понякога в тези 
случаи значенията на отделните думи 
са Ви ясни, но при опита си да ги пре-
ведете не се получава смислено изре-
чение. Когато това се случи, потърсете 
в интернет целия израз в контекста на 
дадената научна област и се опитайте 
да намерите обяснение за него, а това 
ще Ви помогне след това да потърсите 
и българския му аналог. 
Друго затруднение понякога пред-
ставляват имената на животните и 
растенията – не ги превеждайте бук-
вално. Задължително проверете пър-
во латинското наименование на вида, 
след което потърсете българското му 
наименование, ако има такова. Това 
означава, че последователността 
трябва да бъде следната: английски -> 
латински -> български (пример: least 
weasel -> Mustela nivalis -> невестулка). 
Понякога видът няма българско име – 
е този случай в превода посочете само 

латинското. Латинските наименова-
ния на растителните и животински 
видове винаги се изписват в курсив, 
като първото име е родовото и се из-
писва с главна буква (Mustela), а вто-
рото е видовото и се изписва с млака 
буква (nivalis). 

Дали да ползвате Google Translate или 
не? Отговорът е – използвайте го раз-
умно! Както казахме, в научната ли-
тература често има изрази, които са 
непознати за хора, които не се занима-
ват професионално с дадената тема. 
Тогава можете да потърсите помощта 
на този своеобразен речник, но вина-
ги подхождайте критично към него, 
тъй като не работи добре с идиоми 
или специфични термини. Препоръч-
ваме Ви този онлайн речник: www.
merriam-webster.com. Избягвайте из-
ползването на Google Translate за пре-
веждането на цели абзаци и изрече-
ния, въпреки че понякога това може 
да Ви даде яснота за изречението или 
синоними на някои думи, за които не 
сте се замислили, че може би създават 
объркването Ви в конкретния случай, 
тъй като са били използвани със зна-
чение, което не сте знаели, че думата 
притежава. 
За да осмислите добре текста и идея-
та, заложена в него, е добре предвари-
телно да го прочетете от край до край, 
за да осмислите информацията и 
едва тогава да пристъпите към самия 
превод. Това се налага особено при 
по-сложните текстове. Така ще може-
те предварително да извадите и про-
верите всички неясноти и да създаде-
те добър и достъпен за четене текст.
Прочитайте си текста след като сте 
готов. Това е една от най-важните 

http://pcstore.bg/
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стъпки. След като сте приключили с 
превода се опитайте да се абстрахи-
рате от това, което вече знаете за ин-
формацията в текста и прочетете пре-
вода си като непредубеден читател, 
за да видите дали всичко е разбирае-
мо, дали не сте допуснали стилистич-
ни грешки и повторения, както и да 
проверите за граматически, пунктуа-
ционни и технически неточности. Из-
ползвайте правописната проверка на 
Word – трябва да маркирате текста си 
и да изберете „Български” в лентата 
на състоянието (долу, непосредствено 
до брояча на думите).
Винаги избирайте добра снимка/
изображение. Сами знаете, че публи-
кация в интернет без снимка е почти 
невидима. Важно е да избирате добри 
изображения, като има няколко сай-
та за това. В повечето случаи може да 
ползвате същото изображение от сай-
та, който превеждате с посочване на 
източника и автора на снимката. 
Може за още по-сигурно да намира-
те алтернатива в безплатни сайтове 
за снимки като https://pixabay.com/ 
и https://www.flickr.com/, като и тук 
има няколко особености, свързани с 
лицензите на снимките и правата за 
ползване.
Повече за снимките в последния мо-
дул от курса.

Като пример може да Ви послужат 
текстовете, публикувани в медицин-
ския ни портал „Българска наука и ме-
дицина“ на http://medicina.nauka.bg/.

Други примери: 
Тюркоазените завъртулки на Черно 
море
 Ето визуално доказателство защо 
ваксините правят повече добро, от-
колкото вреда
Гарваните помнят хората, които са ги 
прецакали
Защо хората, шимпанзетата и плъхо-
вете се радват да бъдат гъделичкани

Задача: Изберете една или две нови-
ни от сайтовете 
http://www.sciencenews.org/ и/или 
https://www.sciencedaily.com/ и ги пре-
ведете, спазвайки горните препоръки 
и насоки.
Изпратете превода на 
rositsa@nauka.bg и продължете към 
следващия модул.

До няколко дни ще получите отговор 
с оценка. Ако сте се справили добре, 
преводът ще бъде публикуван в сайта 
nauka.bg с Вашето име.

 (след текста ще покажем всички 
примери)

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80/
http://nauka.bg/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80/
http://nauka.bg/%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81/
http://nauka.bg/%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81/
http://nauka.bg/%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81/
http://nauka.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80/
http://nauka.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80/
http://nauka.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80/
http://nauka.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80/
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ПРИМЕРИ

http://medicina.nauka.bg/лекари-от-сащ-съ-
общават-че-са-реконстр

Тюркоазените завъртулки на Черно море

http://pcstore.bg/
http://medicina.nauka.bg/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80
http://medicina.nauka.bg/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80
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ПРИМЕРИ

Гарваните помнят хората, които са ги пре-
цакали

Защо хората, шимпанзетата и плъховете се 
радват да бъдат гъделичкани

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80/
http://nauka.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80/
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В този имейл ще дам повече сай-
тове, от които може да се пре-
вежда нова, актуална и добра 

информация. Ние сме ги проверили и 
текстовете си заслужава да видят бял 
свят на български език.
Опитайте се да вкарвате творчество 
в създаването на текста, като не пре-
веждате буквално, но запазвате сми-
съла и фактологията.
Ресурсите са на английски, тъй като 
това е официалният език за научна 
комуникация.

Проверени научни ресурси, предос-
тавящи достоверна информация:
http://discovermagazine.com/
http://science.howstuffworks.com/
http://scienceblogs.com/
http://www.bbc.com/earth/world
http://www.bbc.com/news/science_
and_environment
http://www.bbc.com/news/technology
http://www.esa.int/ESA
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.popsci.com/
http://www.prehistory.com/
http://www.realclimate.org/
h t t p : / / w w w. r e u t e r s . c o m / n e w s /
science?refresh=true
http://www.sciencealert.com/
http://www.sciencedaily.com

http://www.sciencemag.org/news
http://www.upi.com/Science_News/
https://arstechnica.com/
https://futurism.com/
https://www.livescience.com/
https://www.nasa.gov/
https://www.newscientist.com/
https://www.nytimes.com/section/
science
 
Във втората част на имейла ще засегна 
темите, които са най-популярни сред 
читателите. Това, от което най-много 
се вълнуват.
Ще дам няколко популярни теми с 
различни примери за всяка тема:

Медицина
·         Интервю с доц. Иванка Цачева: 
Ваксините – ползи и рискове
·         Ето визуално доказателство защо 
ваксините правят повече добро, от-
колкото вреда
·         Колко близо сме всъщност до 
свързването на човешкия ум с изкуст-
вения интелект?
·         За пръв път в историята повече 
жени раждат на 30 години, отколкото 
на 20
·         Мишка успешно се е размножила 
с 3d-принтирани яйчници 

Онлайн курс на БГ Наука

Модул 1, част втора – Превод
Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

За всички, които искат да се научат да пишат за БГ Наука и да се 
занимават с научна журналистика.

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://nauka.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%86-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://nauka.bg/%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81/
http://nauka.bg/%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81/
http://nauka.bg/%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81/
http://nauka.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://nauka.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://nauka.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://nauka.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B6/
http://nauka.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B6/
http://nauka.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8A%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B6/
http://nauka.bg/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81-3d-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82/
http://nauka.bg/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81-3d-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82/
http://nauka.bg/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81-3d-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82/
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Космос
·         Тюркоазените завъртулки на Чер-
но море
·         Можете да „навлезете“ в тази не-
вероятна 1.6-гигапикселова снимка 
на малкия магеланов облак 
·         Колонизирането на Марс зависи 
от три технологии от ново поколение
·         Най-добрият детектор на тъмна 
материя в света представи първите си 
резултати

Интервю
·         100 лица зад българската наука

Биология
·         Има животни, които могат да оце-
леят, ако бъдат изядени
·         Гарваните помнят хората, които 
са ги прецакали
·         Единственият в света фосил на 
кожа от тиранозавър рекс показва, че 
тя е била покрита с люспи, а не с пера 
·         11 нови факта, които науката раз-
крива за човешкото тяло 

История
·         Древна римска система от пътища 
представена като съвременна карта 
на маршрута на метрото
·         Античният театър в град Пловдив
·         Масов гроб, открит в Германия, 
подсказва за касапница на 7 000 годи-
ни
·         Поредица за римската империя 
във всеки брой на Българска наука
 
Задача: Изпратете ни 5 новини от раз-
лични категории, които според Вас ще 
бъдат интересни за читателите, като 
засягат актуални и значими научни 
теми, без да провокират с „жълто”, аг-
ресивно заглавие. (само заглавия)

Интервю с доц. Иванка Цачева: Вакси-
ните – ползи и рискове

ПРИМЕРИ

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81-3d-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82/
https://nauka.bg/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80/
https://nauka.bg/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80/
http://nauka.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F/
http://nauka.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F/
http://nauka.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F/
https://nauka.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%82/
https://nauka.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%82/
https://nauka.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/
https://nauka.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/
https://nauka.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/
https://nauka.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/
https://nauka.bg/category/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E/100-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
https://nauka.bg/%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%BE/
https://nauka.bg/%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%BE/
https://nauka.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80/
https://nauka.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80/
http://nauka.bg/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82/
http://nauka.bg/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82/
http://nauka.bg/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82/
http://nauka.bg/11-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/
http://nauka.bg/11-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0/
https://nauka.bg/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81/
https://nauka.bg/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81/
https://nauka.bg/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81/
https://nauka.bg/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
https://nauka.bg/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/
https://nauka.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2/
https://nauka.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2/
https://nauka.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2/
https://nauka.bg/category/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-50/
https://nauka.bg/category/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-50/
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Колонизирането на Марс зависи от три тех-
нологии от ново поколение

100 лица зад българската наука

Има животни, които могат да оцелеят, ако 
бъдат изядени

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/category/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E/100-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
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 Древна римска система от пътища представена като съвре-
менна карта на маршрута на метрото

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81/
https://nauka.bg/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81/
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Може би знаете за нашата ини-
циатива за събиране на 100 
интервюта от български уче-

ни. Идеята ни е да покажем кой стои 
зад думата “наука” в България, тъй 
като имаме изключително добри спе-
циалисти, които работят по проекти 
на глобално ниво с учени от цял свят. 
Разполагаме и с млади много моти-
вирани бъдещи и настоящи изследо-
ватели, които държим да запознаем с 
обществото.
Можете да видите интервютата, кои-
то вече сме публикували тук: 100 лица 
зад българската наука

В този модул ще опишем стъпките, 
които ще ви улеснят максимално в 
събирането на информация, лесното 
свързване с различни учени и взима-
нето на интервю онлайн или на живо.

Първо помислете в коя сфера на на-
уката искате да вземете интервю
Изберете си научна област, която Ви 
вълнува лично и се свържете с пре-
подаватели от съответния факултет 
на Софийския или друг университет 
или пък учен от института на БАН, 
който се занимава с тази област. Сайт 
на БАН: http://www.bas.bg/. В полето 

Онлайн курс на БГ Наука

Втори модул - ИНТЕРВЮ

ЧАСТ 1
Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

За всички, които искат да се научат да пишат за БГ Наука и да се 
занимават с научна журналистика.

http://pcstore.bg/
https://nauka.bg/category/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E/100-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
https://nauka.bg/category/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E/100-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

21Българска наука
Курс за автори 

2017

С подкрепата на:

в дясно са изброени направленията 
и институтите и е дадена връзка към 
тях. Може да потърсите информация 
в „Контакти“ и да се свържете с от-
говорните за комуникацията на ин-
ститута или направо влезте в секци-
ята „Персонал“, където ще намерите 
имейлите на учените. Не се колебайте 
да се свързвате лично с хората, някои 
от тях с удоволствие биха върнали от-
говор.

Пишете на повече хора едновремен-
но!
Имайте предвид, че не всеки ще Ви от-
говори и не всеки би бил съгласен да 
даде интервю, дори да получите отго-
вор. Затова пишете на няколко човека 
едновременно.
Разбира се, може да потърсите учения 
по дадения в сайта телефон и да осъ-
ществите пряк контакт с него.

Важно: понякога пощите им са пре-
пълнени до степен, в която не могат 
да получават повече имейли или пък 
писмата Ви може да попаднат в папка 
СПАМ. Затова, ако не получите отго-
вор, то не означава непременно, че са 
пренебрегнали поканата Ви. Потърсе-
те друг начин за връзка, като прове-
рите дали в интернет пространството 
не може да се намери друг имейл на 
лицето. Често пощите на университе-
тите и БАН са зле устроени техниче-
ски и учените предпочитат да работят 
с лични имейли в gmail и др.

Може сами да измислите въпросите, 
но първо се съветвайте с нас
По-долу ще видите примерни въпро-
си, които можете да допълните според 
ситуацията и спецификата. Препоръ-

чително е да бъдат около 10 въпро-
са, за да има изчерпателност и яснота 
около историята на самия учен, него-
вата работа и лично мнение за наука-
та в България, но да не предполагат 
повторение на информацията и ин-
тервюто да не бъде прекалено дълго.
Може спокойно да промените въпро-
сите спрямо човека, науката, с която 
се занимава, дори възрастта (ако е 
прекалено млад). 
Тук може да видите примери за ин-
тервюта, чиито въпроси са съставени 
лично за самия учен:
·         Интервю с Елица Пелтекова: Вся-
ко нещо с времето си, дори осъзнава-
нето
·         За струните, черните дупки и 
всичко останало… Интервю с Кирил 
Христов
·         Интервю с Николай Димитров: 
Удовлетворението от живота е по-го-
лямо от типа работа

Може да вземете интервюто както 
онлайн, така и на живо
Първият вариант е да изпратите въ-
просите си по имейл, а ученият да из-
прати на Вас своите отговори. Важно е 
да поискате една или няколко негови 
снимки, като е добре да има такива в 
работна среда, а към снимките да се 
добави описание, ако е необходимо. 
Целта на интервюто е да покажем нау-
ката и кой стои зад нея, а снимките са 
добър начин за това.

Взимането на интервю в лична сре-
ща е по-добро, тъй като има личен 
контакт и позволява по-голяма плас-
тичност в задаването на въпроси, но 
изисква повече време и ангажираност 
и на двете страни.

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D1%81/
http://nauka.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D1%81/
http://nauka.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D1%81/
http://nauka.bg/%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://nauka.bg/%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://nauka.bg/%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://nauka.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://nauka.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://nauka.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE/
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Важно е тактично да напомняте, ако 
има голямо забавяне във връщането 
на отговори на въпросите, при поло-
жение, че ученият вече е изявил готов-
ността си да даде интервю. Понякога 
изказват съгласието си да им изпрати-
те въпросите по имейл и след това да 
Ви върнат отговорите си, но това не се 
случва, защото или имат много рабо-
та или са забравили. Напомнянето не 
е нахалство, ако се подходи правилно. 
Може спокойно след около седмица 
от първия имейл да им пишете (ако 
все още няма отговор). Също може да 
им поставяте краен срок още в само-
то начало, ако се очаква интервюто да 
бъде публикувано в списанието, което 
излиза в края на месеца. Този подход 
може да мотивира или да откаже ин-
тервюирания, ако не разполага с вре-
ме – все пак, никой не обича да бъде 
притискан. 
 
Същото важи и за лична среща, ако се 
съгласят, но отменят срещата, това не 
означава, че никога повече няма да се 
видят с Вас, а че им е изникнал анга-
жимент. Имайте предвид, че повече-
то участват в различни комисии към 
държавни институции и понякога от 
днес за утре се организират срещи и 
те трябва да бъдат там, или пък нещо 
друго се е случило. Обаждайте се и уч-
тиво питайте кога ще е удобно, като 
може Вие да отидете в техния офис, 
за да проведете интервюто. Така може 
сами да направите снимки и да придо-
биете по-добра представа за научна-
та работа и обстановка, разбира се – с 
позволение и предварителна уговор-
ка с учения.

При лична среща ще Ви бъде необхо-

димо да запишете разговора с дикто-
фон (всички съвременни телефони 
разполагат с необходимото приложе-
ние). След това, ако записът е добър, 
той може да бъде публикуван като т. 
нар. подкаст, т.е. в аудио формат или 
да извадите текста в писмен вид.
 
Редакция
След като вземете интервюто, задъл-
жително го прегледайте за техниче-
ски и граматични грешки, а според 
тематиката и отговорите може да из-
мислите подходящо заглавие. Много 
важно е да не пропускате да напише-
те името на учения, с какво се зани-
мава, къде работи и т.н. Също така не 
по-малко важно е кой е взел самото 
интервю. ;) Напишете името си и, ако 
искате, с какво се занимавате самите 
Вие.

 
Примерни въпроси:
 
1.  Бихте ли се представили на нашите 
читатели?
2. Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
3. Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
4. Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изследва-
ния, как се казва той и какви ползи ще 
има той за науката и живота на обик-
новения човек?
5. С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни повече 
за нея.
6. Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
7. Как оценявате работата на екипа 
си?

http://pcstore.bg/
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8. Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
9. Какво бихте казали на хората, които 
все още се колебаят дали да се занима-
ват с наука в България?
10. Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отноше-
ние на науката?
11. Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други интере-
си имате и как обичате да прекарвате 
свободното си време?
 
 

Задача:
Да се свържете с (поне) един учен, по 
горе посочения начин, и да се опитате 
да вземете интервю.
Дръжте ни в течение, като пишете на 
rositska@nauka.bg – дали успяхте да се 
свържете, дали е отговорил на въпро-
сите и по какъв начин. Изпратете ни 
интервюто.
Ако е спазено всичко, интервюто ще 
бъде публикувано в сайта, а може и в 
списание Българска наука или ще ста-
не част от инициативата „100 лица зад 
българската наука”!

Пожелаваме Ви успех и много 
вдъхновяващи срещи! :)
 

http://pcstore.bg/
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 Интервю с Елица Пелтекова: Всяко нещо с времето си, 
дори осъзнаването

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D1%81/
http://nauka.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D1%81/
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Популярен начин за представяне 
на даден човек е като се разка-
же за него и се поставят негови 

цитати, засягащи определени пробле-
ми или мнението му по дадена тема. 
Интервюиращият задава колкото се 
може повече въпроси, за да придобие 
по-задълбочена представа за живота, 
работата и интересите на човека. След 
това на базата на отговорите пише 
текст, като разказва вълнуващо за жи-
вота на героя си, показва плюсове и 
минусите, трудностите, през които е 
минал, постиженията му и т.н. – разби-
ра се, обективно. Може също да си бо-
рави с външна информация (ако има 
такава) – други интервюта, статии на 

лицето, за което се пише и т.н. Снабдя-
вате се с максимално много информа-
ция и създавате авторски текст, който 
да представи учения в най-обективна-
та, но интересна светлина.

Допълнителни материали може да 
вземете от много места. Ако човекът 
има написани книги, то е добре да се 
запознаете предварително с тях, може 
да сте прочели коментари на критици 
за тях и да ги обсъдите с автора. Може 
да видите какво се пише или говори 
за него в различни сайтове (ако има 
такава информация). Също е добре 
да знаете или да се запознаете малко 
повече с неговата работа, какво е спе-

Онлайн курс на БГ Наука

Втори модул - ИНТЕРВЮ
Част 2, Интервю във вид на разказ

Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

За всички, които искат да се научат да пишат за БГ Наука и да се 
занимават с научна журналистика.

http://pcstore.bg/
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цифичното и защо е важно. Това също 
може да се използва като допълнител-
на информация.

Тук може да видите такъв пример:
С принос за цялото човечество, с Бъл-
гария в сърцето… В главната роля: 
акад. проф. д-р Самуил Рефетов

(целия текст в края на Част 2)

Прочетете го и ще разберете повече 
за това как се прави подобно интервю. 
Авторката е използвала повече външ-
на информация, която е намирала в 
различни източници, за да създаде 
материал за проф. Самуил Рефетов. 
Това дори може да се нарече статия за 
него, но същите са похватите, когато 

търсите факти, които да добавяте към 
текста, който пишете.

След написване на текста, задължи-
телно си го прочетете поне един път 
и, ако е нужно, го редактирайте.

Задача: 
Изберете някой български или световен учен и направете 

Пишете ни на rositsa@nauka.bg защо 
сте избрали точно този учен и как 
сте намерили информацията за него. 
Изпратете ни интервюто.
Ако е спазено всичко, материалът ще 
бъде публикуван в сайта и/или в спи-
санието Българска наука или като 
част от инициативата „100 лица зад 
българската наука”.

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://nauka.bg/%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://nauka.bg/%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http:/
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С принос за цялото човечество, с България в сърцето… В глав-
ната роля: акад. проф. д-р Самуил Рефетов

http://pcstore.bg/
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Ако сте изпълнили всички задачи 
дотук, вече сте разбрали как да 
създавате добри преводи и да 

взимате интервю. Не е толкова труд-
но, но се изисква усилие и определени 
познания, за придобиването на които 
искаме да Ви помогнем с този курс.

Кой може да пише за БГ Наука?
Всеки с познания в дадена научна об-
ласт. Препоръчително е да познавате 
добре сферата и да сте писали и друг 
път статии. Разликата между науч-
ната статия и научно-популярната 
е в това, че при научно-популярната 
не трябва да се употребяват толкова 
много термини, графики и таблици, а 
езикът трябва да бъде по-разбираем и 
достъпен за по-широка публика. Уче-

ните пишат много статии в своята об-
ласт и ги публикуват в строго научни 
списания, но там целта е комуникация 
с други специалисти и представяне 
пред научната общност на това как-
ви подходи и открития са направени, 
чрез използването на подробно опи-
сани методи. 
При нас, а и въобще в научната журна-
листика всичко това се избягва. Пише 
се само най-важното, същината на 
откритието или метода, като обясне-
нието трябва да бъде лесно смилаемо, 
дори ако трябва се дават примери от 
бита и ежедневието ни.

Може да видите примери тук:
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka90/44

Онлайн курс на БГ Наука

Модул 3: Статия – част първа
Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

За всички, които искат да се научат да пишат за БГ Наука и да се 
занимават с научна журналистика.

http://pcstore.bg/
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/44
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/44
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https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka90/106

Получаваме статии и от хора, които не 
са „професионални” учени. Наример, 
ако сте любител колекционер на исто-
рически артефакти, спокойно може да 
напишете материал за тях. 
Един от най-редовните ни автори е 
Владимир Попов, който е магистър 
фармацевт, но е много добре запоз-
нат с историята на Римската империя, 
като предава това свое познание в ин-
тересни текстове, които ние публику-
ваме.

Примери: 
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka90/106
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka90/126
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka90/36

Писането на статия си има специфики, 
с които е добре да сте запознати. 
Тук може да видите нашите условия 
за авторска статия, които препоръч-
ваме да бъдат изпълнени, за да я пуб-
ликуваме в списание Българска наука: 
http://nauka.bg/публикувай-в-сп-бъл-
гарска-наука/
Едно по едно ще разясня всяко усло-
вие, за да придобиете по-голяма ясно-
та защо държим на него и какво е зна-
чението му.
1. Статията да се изпрати от ав-
тора на следния имейл: admin@
nauka.bg
Тук мисля, че всичко е ясно. Необходи-
мо е материалът да бъде получен по 
имейл и да бъде в електронен доку-
мент на Word. Само така можем да на-

несем необходимите технически, гра-
матически и стилистични корекции, а 
колкото и старателно да е прегледана 
статията от автора си, винаги се от-
криват грешки. Преди да ни изпрати-
те авторски материал, може да помо-
лите някой близък да го прочете и да 
нанесе корекции – почти сигурно е, че 
ще открие някоя изядена буква или 
пропусната запетая. :) Не изпращайте 
материала във вид на pdf-файл, тъй 
като не можем да го редактираме.

2. Всяка статия трябва да има 
“Резюме” или “Abstract” и ключови 
думи
В резюмето с няколко изречения тряб-
ва да обясните това, за което сте писа-
ли. Това е нужно, за да може читателят 
да се запознае набързо с тематиката 
и да прецени дали представлява ин-
терес за него, дали ще намери това, 
което търси. Това е необходимо, защо-
то често текстовете са доста дълги, а 
само заглавието далеч не е достатъч-
но, за да даде яснота. Добре е да бъде 
кратко – около 4-5 изречения, но и да 
съдържа най-важното текст. 
Ключовите думи също са важни, за-
щото по тях още по-конкретно се раз-
бира какво е важното в текста, а те се 
използват и от търсачките и Google 
Scholar, който индексира научни тек-
стове.

Примери: 
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka96/128
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka88/130

Защо повечето статии в списанието 
нямат резюме и ключови думи?

http://pcstore.bg/
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/106
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/106
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/106
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/106
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/126
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/126
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/36
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/36
http://nauka.bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
https://nauka.bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
https://nauka.bg/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D1%81%D0%BF-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka96/128
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka96/128
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka96/128
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka96/128


 

www.nauka.bg
admin@nauka.b g

32 Българска наука
Курс за автори 

2017

С подкрепата на:

Все пак списанието е за популярна на-
ука и повечето автори предпочитат 
да пишат само увод, който да въведе 
читателя в текста, без тези две допъл-
нения преди текста. Те са повече за 
строго научния текст, но ние ги препо-
ръчваме, за по-точно индексиране от 
търсачките, както и за удобството на 
читателите при дълги текстове.

Задача: 
Изберете тема, която ви е интересна 
и познавате добре и започнете да пи-
шете спрямо горните съвети и изиск-
вания. През следващите девет дена 
ще получавате инструкции, които да 
надграждат текста и познанията Ви 
за това как да напишете добра и лесно 

разбираема статия – следващите мо-
дули ще бъдат посветени на тази тема.
След като завършите модул 3, може 
да изпратите завършения текст. Не е 
нужно да бъде нещо голямо, но трябва 
да бъде Ваше дело. Ако използвате ци-
тати от чужди текстове, задължител-
но след цитата посочвайте източника, 
като поставите поредния номер на 
цитата в квадратни скоби като горен 
индекс: пример[1], а в края на текста 
изнесете всички източници като спи-
сък с 1.; 2.; 3…
Ако имате въпроси, може да се обръ-
щате към Росица Ташкова, която ще 
Ви отговори, дори и да бъде със закъс-
нение: rositsa@nauka.bg
 

https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka90/44

http://pcstore.bg/
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/44
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/44
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https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/106

h t t p s : / / i s s u u . c o m / b g n a u k a / d o c s /
bgnauka88/130

http://pcstore.bg/
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka90/106
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka96/128
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka96/128
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В тази част ще продължим да раз-
глеждаме изискванията за пуб-
ликуване в списанието и причи-

ните за тези изисквания.

3. Препоръчително е статията да 
не надвишава 15 стр. – Word формат

Най-добре е статията да бъде около 5 
страници в Word: шрифт Calibri, 12 pt. 
Списанието е дигитално и броят сим-
воли за нас не e от голямо значение. 
Важното е текстът да бъде добър и 
разбираем. Вярно е, че прекалено дъл-
гият текст може да измори читателя, 
но публикуваме и доста обемисти ста-
тии, които си заслужават четенето. 
Всичко зависи от темата и как е под-
несена.

Примери:
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka91/58
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka83/54

4. Изображенията не са задъл-
жителни, но е желателно текстът да 
е подкрепен със снимки или табли-
ци и диаграми

В Модул 1 споменахме за това колко 
са важни снимките, тук ще повторим 
същото:
Винаги избирайте добра снимка/изо-
бражение. Сами знаете, че публикация 
в интернет без снимка е почти неви-
дима. Важно е да избирате добри изо-
бражения, като има няколко сайта за 
това. В зависимост от естеството на 

Онлайн курс на БГ Наука

Модул 3: Статия – част втора
Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

За всички, които искат да се научат да пишат за БГ Наука и да се 
занимават с научна журналистика.

http://pcstore.bg/
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka91/58
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka91/58
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka83/54
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka83/54
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текста, може да са необходими снимки 
от Ваш личен архив.
Пример за това: https://issuu.com/
bgnauka/docs/bgnauka91/32

Възможно е да имате само текст и не 
знаете какви снимки биха били подхо-
дящи. Тук на помощ идват ключовите 
думи от точка 1. Потърсете ги в Google 
или в сайтовете за безплатни сним-
ки, например https://pixabay.com/ и 
https://www.flickr.com/, като във вто-
рия сайт има няколко особености, 
свързани с лицензите на снимките и 
правата за ползване.

Не е необходимо да поставяте описа-
телен текст към снимките, чиято цел 
е да пресъздадат графично атмосфе-
рата на текста, но понякога е необхо-
димо пояснение – особено, когато ста-
ва въпрос за графики и др. 
Ето пример за това (снимките са ни 
изпратени и обяснени от автора): 
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka82/69
А това са текстове, за които ние сме 
търсили снимки с цел създаване на 
атмосфера. Снимките са само тема-
тично вързани за текста.
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka92/36
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka95/23
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka76/48

5. Всяко изображение ни се пре-
доставя отделно от текста

Това означава, че след като свалите 
изображението е добре да напишете 
в текста къде точно трябва да бъде 

и какъв да е текстът (ако има такъв) 
под самата снимка. Не поставяйте из-
ображенията из текста, а само посо-
чете писмено къде е необходимо да 
бъдат (ако имат специално място). 
Изпратете ни файловете със снимки-
те самостоятелно, като всяка снимка 
е подходящо наименована: Снимка1, 
Снимка2 и т.н.
Пример:
Тези животни обикновено избутват 
плячката до дъното на гърлото си, 
преди да я глътнат, което може да 
повиши вероятността за безопасно 
преминаване през храносмилателна-
та система. 
Снимка1: Браминска сляпа змия 
(Ramphotyphlops braminus). Credit: 
Dong Lei/naturepl.com

Това почти със сигурност помага да се 
разбере как невероятно токсичното 
земноводно – тритонът с груба кожа 
– може да оцелее, след като бъде по-
гълнато от жаба.

6. Всяко изображение трябва да 
има текст към него и да е описано 
къде трябва да се постави. Ако не 
е описано конкретно място за оп-
ределено изображение, то ще бъде 
разположено някъде в рамките на 
текста – по преценка на дизайнера 
на списанието.

Тази точка е ясна и обяснена по-горе. 
:)

7. Бележките под линия не са 
препоръчителни. Може в края на 
текста да има пояснения, ако се на-
лага тяхното наличие.
Имаме много автори, които ни изпра-

http://pcstore.bg/
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka91/32
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka91/32
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka82/69
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka82/69
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka92/36
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka92/36
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka95/23
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka95/23
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka76/48
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka76/48
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щат текстове с огромни обяснения в 
бележки под линия. Не ги връщаме, 
но текстовете не изглеждат толкова 
добре за списание. Също така, това оз-
начава, че текстът е по-сложен от не-
обходимото и ще е трудно разбираем 
за читателите. Такава статия би била 
интересна за по-тесните специалисти 
и за хората, които желаят да навлязат 
по-навътре в материята. За широката 
публика пък ни е необходимо точно 
обратното – статията да бъде доста-
тъчно разбираема и да няма нужда от 
бележки под линия или много поясни-

телни препратки. Въпреки това, всеки 
текст има своята читателска аудиот-
рия.

Задача: 
Използвайте наученото, за да надгра-
дите и подобрите текста, който пише-
те.
Може да ни изпратите своя авторски 
текст след като завършите модул 3.
Ако имате въпроси, може да се обръ-
щате към Росица Ташкова, която ще 
Ви отговори, дори и да бъде със закъс-
нение: rositsa@nauka.bg

https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka91/58
- оригинала е около 40 стр. Word

http://pcstore.bg/
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka91/58
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В тази част ще продължим да раз-
глеждаме изискванията за пуб-
ликуване в списанието и причи-

ните за тези изисквания.

8. Материалът трябва да бъде 
достоверен и да има източници, 
които са ползвани при писането на 
статията

Фактологията е едно от най-важните 
неща във всеки научен текст. Това оз-
начава всеки един факт, становище и 
теза да са проверени, а източниците 
да бъдат научно доказани. 
Независимо от темата на статията и 
науката, за която се пише, трябва да 
ползвате достоверни източници. Най-
добре е да имате нещо общо с темата, 
с която запознавате аудиторията. Така 
ще знаете откъде може да се запозна-
ете по-добре и да черпите достоверна 
информация. 

Източници на информация може да 
бъдат много места, както в интернет 
така и извън него. Някои хора обичат 
да ползват добрите стари книги или 
библиотеките. Други предпочитат да 
намират всичко само в интернет. И на 
двете места може да откриете ценна 

информация, но и да се натъкнете на 
лъжлива или стара такава.

Ако ще ползвате библиотеките и не 
сте го правили преди, е хубаво да се 
съветвате с някой служител или чо-
век, който познава методите на търсе-
не на определени книги в регистъра. 
Нашата препоръка е да се придържате 
към по-съвременни заглавия, но всич-
ко зависи от материята и понякога 
именно старите книги и документи 
могат да бъдат по-ценни. 
Проверете изданията на научни ин-
ституции, публикувани след 1990 г.
Ако ще ползвате интернет, местата, 
които може да ви подведат, също не са 
малко.

По-добре вижте големите енциклопе-
дии и наистина проверени източници. 
Ако използвате Wikipedia, най-добре 
да е на английски или някой от дру-
гите популярни езици, като преглеж-
дайте и източниците на самия текст, 
който сте си харесали и там потърсете 
допълнителна информация.
Можете да ползвате и научно-попу-
лярни сайтове, които имат натрупани 
множество материали.

Онлайн курс на БГ Наука

Модул 3: Статия – част трета
Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

За всички, които искат да се научат да пишат за БГ Наука и да се 
занимават с научна журналистика.

http://pcstore.bg/
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Примери за такива бяха дадени в пре-
дишен модул, но такива са 
https://www.sciencedaily.com; 
https://www.nature.com;
 http://www.sciencemag.org, BBC, както 
и някои научни канали в YouTube. По-
добре сами подбирайте източниците 
си, но много внимателно и винаги ги 
проверявайте.

Не бива да пропускаме и 
https://scholar.google.bg/, където ще 
откриете научни статии, книги и до-
кументи на различни езици по всякак-
ви теми. Всички са проверени и е ясно, 
че са научно издържани.

Google има още един сайт, който би 
бил много полезен, а именно 
https://books.google.bg

Огромно количество книги могат да 
се намерят и, въпреки че повечето са 
платени, много големи части от тях 
могат да се прочетат и използват като 
източник на информация. Търсачката 
позволява да се търсят фрази от ми-
лионите книги, предлагани от Google 
Books.

Задача: 
Използвайте наученото, за да над-
градите и подобрите текста, кой-
то пишете.

Може да ни изпратите своя авторски 
текст след като завършите модул 3.
Ако имате въпроси, може да се обръ-
щате към Росица Ташкова, която ще 
Ви отговори, дори и да бъде със закъс-
нение: rositsa@nauka.bg

https://www.sciencedaily.com

http://pcstore.bg/
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В тази последна част ще про-
дължим да разглеждаме из-
искванията за публикуване в 

списанието и причините за тези из-
исквания.

9. Материалът трябва да бъде 
разбран от неспециалист в научна-
та област, която засяга
В предните точки споменахме това 
няколко пъти, но и тук ще му обърнем 
внимание, защото наистина е важно 
да се знае, че предоставянето на раз-
бираем текст е толкова важно, кол-
кото самата научна работа. Не трябва 
да се подценява популяризирането на 
конкретни научни постижения, неза-
висимо колко сложни са те.
Скоро Петър написа един текст със 
заглавие „Най-големите проблеми на 

науката в България не са парите“, в 
който засяга темата:

„Колкото е важно да се публикува в 
научни списания, толкова е важно 
да се пише и за научно-популярни.

Това е най-трудното нещо за повечето 
учени, според мен. Трудно се разбира 
важността на публикациите в науч-
но-популярни списания.
Едното има една цел, а другото има 
друга цел. Представете си, че пуска-
те научна статия в списание с импакт 
фактор 20 (това е много). Там е ясно, 
че ще бъде високо оценено от всички 
специалисти в света по конкретна-
та тема. Но ще бъде достъпна само за 
тези, които работят в тази област на 
науката. Колкото и да е важен пробле-

Онлайн курс на БГ Наука

 Модул 3: Статия – част четвърта
Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

За всички, които искат да се научат да пишат за БГ Наука и да се 
занимават с научна журналистика.

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/nai-golemi-problem-na-naukata-ne-sa-parite/
http://nauka.bg/nai-golemi-problem-na-naukata-ne-sa-parite/
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мът или да е значимо решението, то 
няма да стигне до хората, които не ра-
ботят по него.
Затова е важно да се публикува и в 
публичното пространство. Много уче-
ни на запад имат свои блогове или 
рубрики във вестници, списания и 
сайтове, където правят точно това – 
осведомяват обществото на разбира-
ем език за най-новите открития и екс-
перименти.
Всички знаем защо са важни усилията 
за опазване на природата и планетата 
Земя, но много хора смятат, че голе-
мите суми, заделени за фундаментал-
на наука, не са необходими. Повече-
то най-високи технологични уреди и 
джаджи, които ползваме, съществу-
ват благодарение именно на фунда-
менталните финансирания. Всичко, 
свързано с космоса ще има ефект след 
години, но точно това ни е дало Google 
Maps, 4G технологиите, всички смарт 
телефони и още много други неща, 
които използваме всеки ден без да по-
дозираме как ги има и от къде са до-
шли.
За да се осъзнаят всички тези разходи 
и да се уважават хората, които еже-

дневно променят живота ни, трябва 
да се говори за наука навсякъде и по 
всяко време.
В България се работи за решаване на 
различни медицински проблеми. Раз-
полагаме с уред, свързан с ин витро 
технология, която би променил цяла-
та индустрия – само трябва финанси-
ране и още научна работа, за да влезе 
в експлоатация. Работи се по наш ус-
корител на частици, който ще се про-
извежда изотопи за диагностициране 
и лечение на онкологични заболява-
ния, каквито в момента в България 
се правят в ограничено количество и 
се внасят предимно от Унгария и Ав-
стрия.
Дали ако обществото знае повече, не 
би имало обществен натиск да се на-
мерят по-бързо пари и средства тези 
неща да заработят колкото се може 
по-бързо?”
Целия текст може да прочетете в 
блога му: http://nauka.bg/nai-golemi-
problem-na-naukata-ne-sa-parite/

10. При изпратен текст, екипът на 
БГ Наука решава дали ще го сложи в 
сайта www.nauka.bg или в списание 

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/nai-golemi-problem-na-naukata-ne-sa-parite/
http://nauka.bg/nai-golemi-problem-na-naukata-ne-sa-parite/
http://nauka.bg/nai-golemi-problem-na-naukata-ne-sa-parite/
http://nauka.bg/nai-golemi-problem-na-naukata-ne-sa-parite/
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“Българска Наука”

Разбира се, не публикуваме всичко, 
което получим и одобрим, в списание 
„Българска наука“. Може текстът да е 
подходящ повече за сайта www.nauka.
bg и да бъде предоставен на читатели-
те по този начин. 

11. Всеки материал подлежи на 
проверка от специалист в областта

Всички материали минават през мен 
(Петър Теодосиев) и Росица Ташкова, 
като Росица ги преглежда по-обстой-
но като тематика и редактира грама-
тически, стилистични и правописни 
грешки. Когато текстът е по-специ-
фичен или твърде далеч от научните 
области, в които сме се обучавали, ние 
го изпращаме на съответния специа-
лист, когото познаваме и той преце-
нява дали фактологията и данните са 
коректни и изказва мнението си дали 
материалът да бъде публикуван в спи-
санието.
Може да видите в ред-колегията хо-
рата, на които разчитаме за достовер-
ност на статиите.

Всичко, публикувано в списание 
„Българска наука”, се публикува и 
в сайта www.nauka.bg. Също така 
статиите могат да бъдат ползвани 
за онлайн и печатни проекти на БГ 
Наука с цел популяризиране на нау-
ката.

Полезно: 
Тук може да видите всички бро-
еве:  http://nauka.bg/category/списа-
ние-50/
За нас: http://nauka.bg/за-нас

Задача: 
Използвайте познанията от научено-
то, за да надградите и подобрите те-
кста, който пишете.
Вече трябва да имате готов текст, на-
писан на разбираем език и съдържащ 
всеки един от елементите, които опи-
сахме за Вас.
Сега можете да изпратите готовия 
текст на rositsa@nauka.bg (Росица 
Ташкова).
Ако имате въпроси, може да се обръ-
щате към Росица, която ще Ви отгово-
ри, дори и да бъде със закъснение.

Вече трябва да имате готов текст, на-
писан на разбираем език и съдържащ 
всеки един от елементите, които опи-
сахме за Вас.

Сега можете да изпратите готовия 
текст на rositsa@nauka.bg (Росица 
Ташкова).

Ако имате въпроси, може да се обръ-
щате към Росица, която ще Ви отгово-
ри, дори и да бъде със закъснение.

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/category/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-50/
http://nauka.bg/category/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-50/
http://nauka.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
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Достатъчно говорихме за това 
колко е важно да има снимки 
и изображения към матери-

ала. Независимо дали е превод от една 
страница или статия от 15.

Колкото повече снимки използвате, 
толкова по-добре ще бъде разбран 
текстът, а и читателите ще го четат с 
удоволствие. Всеки текст с достатъч-
но на брой и добри снимки се чете с 
пъти повече, отколкото такъв с малко 
или никакви.
Може да видите тук примерни тексто-
ве със и без снимки:

Със снимки:
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka96/36 (вижте цялата статия)
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka96/48 (вижте цялата статия)

Без снимки:
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka95/94
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka89/98
https://issuu.com/bgnauka/docs/
bgnauka81/133

Откъде да взимате снимки и какви 
са правата за ползване?
Има няколко добри статии, които да-
ват голям списък със сайтове за без-
платни снимки, но тук няма да ви да-
дем 100 линка и да се чудите кое как 
да използвате. Ние Ви препоръчваме 
няколко и смятаме, че ще са Ви доста-
тъчни.
Любимият ни сайт е 
https://pixabay.com – в него може да 
се намери всякакъв вид изображение, 
което да отговаря на текста Ви. С по-

Онлайн курс на БГ Наука

Модул 4: Изображения 
Автори: Петър Теодосиев и Росица Ташкова

За всички, които искат да се научат да пишат за БГ Наука и да се 
занимават с научна журналистика.

http://pcstore.bg/
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka96/36 
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka96/36 
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka96/48 
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka96/48 
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka95/94
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka95/94
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka89/98
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka89/98
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka81/133
https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka81/133
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вече търсене и конкретика може да 
намерите подходящите снимки.
Друг добър склад за хубави изображе-
ния е https://www.flickr.com. Просле-
дете връзката и напишете ключова 
дума в полето за търсене на изображе-
ния. Горе в ляво ще намерите падащо 
меню „Any License”, от което можете 
да изберете типа на авторските права 
на търсените изображения. Изберете 
“Commercial use allowed”, за да може 
свободно да използвате изображение-
то за публикация в допълнената част 
на списанието, която е платена. Отво-
рете изображението, което Ви харес-
ва и в долния десен ъгъл под него ще 
видите кликаем надпис „Some rights 
reserved”. Проследете линка, за да раз-
берете кой е лицензът на снимката, 
какво е позволено да правите с нея и 
при какви условия. Когато ни изпра-
щате текст с такива изображения, 
трябва да бъдат описани така: Credit: 
lamcopphis, flickr (CC BY-SA 2.0), като 
първото е името на автора на снимка-
та, следва името на сайта и в скоби е 
лицензът, към който е даден и линк.
Друг пример е https://www.pexels.com.
Полезен съвет за търсене на изобра-
жение е филтриране на изображения-
та в https://images.google.com/
Google има много полезна функция, 
която може да ползвате, за да намери-
те безплатно добро изображение.

Вижте изображението за настрой-
ване.
1. Напишете думата или израза, които 
търсите.
2. Задайте да търсите само в изобра-
жения.
3. Натиснете Tools.
4. След това от менюто Usage rights из-
берете Labeled for noncommercial reuse

След като изберете да търси и показва 
такъв вид снимки, ще може да избере-
те само такива, които са със свободни 
права за ползване.
Много важно е да се посочи източни-
кът и авторът (ако има) на снимката, 
както описахме по-горе в червено. 
Някои изображения са от т.нар. Public 
Domain или CC0 License – в тези случаи 
може да не давате Credit или просто да 
напишете Public Domain.  Тези изобра-
жения можете да използвате за всич-
ко. :) 

http://pcstore.bg/
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 Условията за публикуване в списа-
ние “Българска наука”:

1. Статията да се изпрати от самия ав-
тор на следния имейл – 
admin@nauka.bg
2. Всяка статия трябва да има “Резю-
ме” или “Abstract” и ключови думи
3. Препоръчително е статията да не 
надвишава 15 стр. – Word формат.
4. Изображенията не са задължител-
ни, но е желателно текстът да е под-
крепен със снимки или таблици и ди-
аграми.
5. Всяко изображение се предоставя 
отделно от текста.
6. Всяко изображение трябва да има 
текст към него и да е описано къде 
трябва да се постави. Ако не е описа-
но конкретно място за определено из-
ображение, то ще бъде разположено 
някъде в рамките на текста – по пре-
ценка на дизайнера на списанието.
7. Бележките под линия не са препо-
ръчителни. Може в края на текста да 
има пояснения, ако се налага тяхното 
наличие.
8. Материалът трябва да бъде досто-
верен и да има източници, които са 

ползвани при писането на статията.
9. Материалът трябва да бъде разбран 
от не специалист в научната област 
която засяга.
При изпратен текст екипът на БГ На-
ука решава дали ще го сложи в сайта 
www.nauka.bg или в списание “Бъл-
гарска Наука”.

Всеки материал подлежи на проверка 
от специалист в областта.

Всичко, публикувано в списание „Бъл-
гарска наука”, се публикува и в сайта 
www.nauka.bg. Също така статиите 
могат да бъдат ползвани за онлайн и 
печатни проекти на БГ Наука с цел по-
пуляризиране на науката.

Тук може да видите всички броеве и да 
прецените – http://nauka.bg/bgnauka

Очакваме вашите статии!

Вашите материали очакваме на 
admin@nauka.bg

БГ Наука

Публикувай в сп. “Българска 
наука”

Автор: БГ Наука

Списание  “Българска наука” ISSN: 1314-1031

http://pcstore.bg/
http://nauka.bg/category/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-50/
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Средство за масова информация, също 
средство за масово осведомяване, 
масмедия или само медия, е термин, 
който е използван да означи като клас 
частта от медиите, насочени към ши-
роката аудитория. Терминът масме-
дия е въведен в употреба през 1920-те 
год. с откриването на националните 
радиомрежи и излизането на много-
тиражните вестници и списания.

Основните видове средства за масова 
информация са: 
традиционните печатни издания – 
като книгите и периодичните изда-
ния (научни сборници, алманаси и пр.); 
печатните медии – вестниците и спи-
санията, електронните медии – ра-
диото (радио каналите) и телевизия-
та (ТВ каналите), информационните 
агенции, Интернет (интернет изда-
нията, блоговете) и др.

(Wikipedia)

Идеята на списанието, още преди пус-
кането на първия брой през 2005 г., 
беше да се предоставя информация, 
свързана с науката, която да е дос-
тъпна, интересна и колкото се може 
по-актуална. Тук искам да изясня, че 
под наука имам предвид всичко свър-
зано с каквото и да е знание – от ху-
манитаристика (литература, история, 
култура и изкуство) до точни науки 
(физика, химия, механика, инженерни 
науки и т.н.). Това, което ние правим, 
обаче, не е в стила на съвременните 
електронни медии. Разминаваме се с 
тях почти във всичко, освен в това,  че 
и ние предоставяме информация и но-
вини.

БГ Наука

Медия ли е БГ Наука?
Автор: Петър Теодосиев; http://nauka.bg/category/petar/

Списание  “Българска наука” ISSN: 1314-1031

http://pcstore.bg/
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Каква е основната разлика между дру-
гите медии и БГ Наука:

Медиите: Всички имат редакции, жур-
налисти и абонаменти към междуна-
родни агенции за новини и снимки.

БГ Наука: Имаме доброволци, после-
дователи и хора, които помагат с раз-
личен набор от познания доброволно.

Медиите: Журналистите пишат и от-
разяват ежедневно и се стремят да бъ-
дат по-популярни и четени.

БГ Наука: Получаваме по имейл ста-
тии, новини, снимки и други матери-
али, които са написани както от ака-
демични лица, така и от доброволци, 
които превеждат материали, посвете-
ни на най-новото от света на науката.

Медиите: Печелят от реклама, про-

дажба на своя информационен про-
дукт или по друг начин.

БГ Наука: До преди 6 месеца реално 
не печелеше от нищо и 10 г. беше из-
цяло доброволческа неправителстве-
на организация. Сега имаме онлайн 
магазин, който изкарва толкова кол-
кото да покриваме минимално някои 
разходи по хостинг, домейни други по-
добни, тъй като проектът има нужда 
от поддръжка 24/7.

Медии: Разполагат с журналисти, мар-
кетинг и ПР-отдел, отдел продажба, 
редактори, фотографи, програмисти, 
шофьори и т.н. и т.н.

БГ Наука: Двама човека, които се за-
нимават с всичко това. Сътрудници 
(приятели), които помагат за различ-
ни неща безплатно – маркетинг, ре-
дактиране на текстове, поддръжка на 
сайта и др.  Също така, доброволци, 
които помагат най-вече с преводи и 
текстове.

Медии: Печелят от реклама, имайки 
от 50 000 посетители на месец до над 
100 000 на ден.

БГ Наука: Ние имаме около 50 000 по-
сетители на месец в nauka.bg, до над 
100 000 преглеждания/изтегляния на 
сп. „Българска наука” и не печелим по 
никакъв начин от реклама – просто 
няма кой да даде минималните суми, 
които искаме, за да популяризираме 
даден бизнес.

БГ Наука: Никой никога не е давал 
пари, за да имаме една или друга по-
зиция по даден въпрос!

http://pcstore.bg/
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Моят опит, разбира се, е свързан само 
със списание „Българска наука“ и всич-
ко, което ще засегна, ще бъде продик-
тувано от моите лични впечатления 
за последните 10 години, в които сме 
публикували материали на различни 
автори.

Всички статии и материали, които сме 
публикували във всичките 88 (досе-
га излезли) броя са над 500 на брой. 
Само си представете колко много труд 
е това, положен в името на това да за-

познае читателите на достъпен език с 
дадена област в науката.

Като всяко нещо в интернет и авто-
рите се промениха и станаха по-тех-
нически грамотни и започнаха да це-
нят публикациите в мрежата. Преди 
10 години публикуваните статии в 
списанието по-скоро имаха статус на 
публикация във форум, а сега дори 
форумите замират. Интернет се разви 
страшно много и все повече хора раз-
бират, че той е това, което остава, а не 
хартията. Всеки може да напише нещо 
и това да остане завинаги в интернет 
и най-важното е, че може да бъде на-
мерено лесно и винаги да бъде проче-
тено. Какво остава за специализирано 
списание, което всеки месец излиза с 
нови и нови публикации.

В списанието (Българска наука) има-
ме публикации може би от почти 
всички университети и научни инсти-
тути. Учени с различни степени са ни 
изпращали по един или няколко мате-
риала за публикация, които са нами-
рали място при нас. Веднага се сещам 
за вълнуващите статии, които сме 
публикували от Военния университет 
във Велико Търново, които засягаха 
науката, технологиите, военното дело 

БГ Наука

 Кой пише за наука в България?
Автор: Петър Теодосиев; http://nauka.bg/category/petar/

Списание  “Българска наука” ISSN: 1314-1031

http://pcstore.bg/


www.nauka.bg
admin@nauka.b g

49Българска наука
Курс за автори 

2017

С подкрепата на:

и всичко свързано с българската реал-
ност.

Искам да обърна специално внимание 
и на проф. Николай К. Витанов, който 
от 50-ти брой до момента не е спирал 
да пише за списанието. Той е може би 
най-големият комуникатор на науката 
сред всичките ни автори. Материали-
те му са свързани с механика, иконо-
мика, политики за наука, общообра-
зователни теми, биографии на важни 
учени, а дори и научно-фантастични 
разкази. Всичко, което засяга в тези 
статии е важно за българската наука 
и за това защо ние имаме една научна 
реалност, в Европа тя е друга, а в Аме-
рика трета. Лично на мен много ми 
харесва езикът, който проф. Витанов 
използва, защото е напълно достъпен, 
а темите, които засяга са най-важни в 
науката. 

Може би не по-малки по важност са 
всички автори, които не са академич-
ни лица, но се интересуват много от 
дадена област и имат задълбочени по-
знания в нея. Огромна част от матери-
алите са писани точно от такива хора. 
Има автори, които толкова се интере-
суват от Римската империя, че са из-
чели вероятно всичко в интернет и по 
книжарниците на поне два-три езика. 
Те трансформират това знание в крат-
ки, систематизирани публикации на 
достъпен език. Други пък се интересу-
ват от нумизматика и по същия начин 
събират данни и снимки, като след 
това споделят знанието си във вид на 
статии.

Има и такива, които не са професо-
ри, не са и толкова запалени по някоя 
конкретна научна област, а просто ис-
кат да популяризират науката. Започ-
ват да пишат дадена статия, която се 

http://pcstore.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=KCvItsOBF_Q
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превръща в нещо наистина интересно 
и подкрепено с множество източници 
и изображения. Благодарение на ин-
тернет, всеки с желание и добър изказ 
може да поднесе полезна информация 
на широката публика.

Последните са тези, които превеждат 
от различни езици новини, статии и 
интервюта. Това никак не е по-малко 
важно за популяризирането на нау-
ката. Важно е информацията да бъде 
достъпна, а когато е на родния език и 
е предоставена кратко и лесносмилае-
мо, тя може да бъде лесно осмислена и 
запомнена.

Това са хората, които пишат за наука 
в България, хора които са публику-
вали над 500 материала в списание 
„Българска наука“ и над 3000 в сайта 

nauka.bg.

Благодаря ви и нека заедно умножим 
тези статии. Хората се интересуват 
от наука – списанието има публика от 
над 100 000 читателя на месец. Това 
е достатъчен стимул за всички нас да 
продължаваме своята работа!

Блог на Петър Теодосиев - главен 
редактор на Българска наука
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