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 REFRESH Фото и Видео – това беше едно от най-популярните състезания през 
предходния период на проекта. Онлайн фотоконкурс и видеоконкурс за млади 
хора, в който участниците ще бъдат предизвикани да намерят науката около 
себе си, да направят снимка или селфи с мобилните си телефони или да засне-
мат 3-минутно видео на научна тема и да ги споделят с нас. По време на Нощта 
на учените ще бъдат наградени най-добрите творби.

REFRESH Touch – наистина труден за провеждане конкурс поради факта, че 
целевата група не е лесно достижима. Решихме да го запазим, тъй като смята-
ме за важно привличането на повече млади хора към науката. Това е конкурс 
за рисунка, насочен към деца и младежи със слухови увреждания за начина, 
по който те се виждат в науката. Рисунките им ще бъдат показани по време на 
Нощта на учените.
 
REFRESH Voices – серия от аудио записи, посветени на научни теми и напра-
вени преди Нощта, които ще бъдат представени по време на събитието и ще 
бъде възможно изтеглянето им – специално за хора с увредено зрение. Целта, 
освен грижата за слабо представени групи, е постепенно да се увеличи обемът 
на аудио библиотеката и да се превърне в ценен ресурс за хора със зрителни 
увреждания и трудности при четенето.

REFRESH Момичета в науката – онлайн конкурс за есе, насочен към момиче-
тата, обявен преди Нощта, за това как те се виждат в науката и технологиите. 
Победителите ще бъдат наградени по време на Нощта на учените.

https://nauka.bg/4-konkursa-refresh/

4 КОНКУРСА ЗА 
НОЩТА НА 
УЧЕНИТЕ 2018 Г.

Конкурсите се организират  
като част от проекта RE-
FRESH (Европейска нощ на 
учените, финансиран от 
Европейската комисия.

https://nauka.bg/4-konkursa-refresh/
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Заедно променяме България Together for Bulgaria

Заедно променяме България Together for Bulgaria

https://move.bg/
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ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018-2019

REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) е 20-месечен 
проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодов-
ска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“.

REFRESH е иновативен проект за Европейска нощ на учените 2018-19 с ръко-
водител Центъра за изследвания и анализи. В проекта участват 21 основни и 
27 асоциирани партньори от цялата страна, с мащабна програма в 14 селища. 
Програмата обхваща вълнуващи дейности в училища, конкурси, срещи с учени 
в изследователски институти и университети, на влак, в планината и на кораб, 
и събития на публични градски локации. Към събитията в България се присъ-
единяват и множество международни партньори, с които ще осъществяваме 
видео връзки и кампании за популяризиране на науката в социалните медии. 
Ще отбележим заедно Европейска нощ на учените на 28 септември 2018 и 27 
септември 2019 г. През 2018г. централен фокус ще бъдат Европейската годи-
ната на наследството и Европейска столица на спорта, а през 2019г. ще напра-
вим връзка с Европейска столица на културата и 100-годишнината от основа-
ването на Международния астрономически съюз.

https://nauka.bg/night/
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Ще отбележим заедно 
Европейската нощ на учените 

на 28 септември 2018 г.

https://nauka.bg/night/
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В края на юни бях поканен, за-
едно с журналисти от дру-
ги медии, да посетя научния 
център в Испра, Италия. Ос-

новните гости бяха 8 млади учени, 
които трябваше да представят своята 
работа и да се запознаят със свои ко-
леги в един от най-добре оборудвани-
те и развити научни центрове в света 
– JRC Ispra. 

Това, което ми направи огромно впе-
чатление беше слабият интерес на 
журналистите от големите медии към 
самите български учени, изключение 
направиха от БНТ.

Отскоро БАН има инициатива за пред-
ставяне на институтите. Събитията 
се провеждат в Големия салон в цен-
тралната сграда на Академията и след 

Рутината, която ще запознае хората 
с ползите от науката
Автор: Петър Теодосиев

http://news.bnt.bg/bg/a/blgarski-ucheni-v-svmestniya-izsledovatelski-tsentr-na-ek
http://news.bnt.bg/bg/a/blgarski-ucheni-v-svmestniya-izsledovatelski-tsentr-na-ek
https://www.youtube.com/watch?v=Sx8jGyAdS0U
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това има “отворени врати” в дадения 
институт. Искам да отбележа, че това е 
много добра инициатива и се надявам 
да я развият още повече и медийно-
то отразяване да стигне до вечерните 
новини на всички големи телевизии. 
Всеки институт има какво да покаже!

През последните няколко години на-
сочихме вниманието си по усилено 
към учените от БАН, като се опитваме 
според силите си да получим повече 
информация за тяхната работа. Цел-
та ни е да покажем на хората, които 
четат списание Българска наука, как 
се развива науката в България. Има-
ме учени, имаме млади мотивирани 
докторанти, които всеки ден правят 
истинска наука, но общественото мне-
ние за тях е негативно или се изразява 
в обикновено безразличие. Целта ни е 
да променим този стереотип и да по-
кажем, че звезди има и в науката, сред 
успелите млади българи има и учени 
и тяхната работа е много важна за раз-
витието на обществото, бизнеса, обра-
зованието и много от тях дори обуча-
ват западни и източни експерти.

Какво правим ние?

Даваме информация за новините око-
ло различни научни институции, про-
ектите, които имат, събития, конфе-
ренции и т.н. За съжаление прекалено 
малко от тях ни изпращат такава ин-
формация, въпреки че сме търсили 

съдействието им за това. Опитите ни, 
разбира се, няма да спрат.

Правим видео и аудио интервюта. 
Влогът на БГ Наука вече има над 200 
видео клипа и над 30 интервюта с уче-
ни. Всеки ден работим за популяриза-
цията на тези интервюта, обработва-
ме вече готови записи и правим нови 
такива в нашия офис. Или пък ходим в 
лабораториите и на работното място 
на самите учени. Важно е да кажа, че 
ние не печелим и лев от тази си дей-
ност, която е изцяло на доброволни 
начала. Въпреки цялото време, кое-
то тази дейност ни струва, вярваме, 
че това е един от начините, които ще 
подобрят имиджа на науката в Бълга-
рия.

https://www.youtube.com/bgnauka/videos
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 Освен това, взимаме аудио интервю-
та в подкаста на БГ Наука, където има 
150 от тях. Почти всеки ден качваме 
нов запис, така че много скоро ще над-
вишим бройката от 200 аудио файла 
за науката. Подкастът представля-
ва колекция от аудио файлове, които 
може да изтеглите и слушате, когато 
и където искате, както и чрез всички 
популярни приложения за следене на 
подкасти за смартфон.

Както влогът, така и подкастът не ни 
носят приходи, но пък са важна част 
от изграждането на положително от-
ношение към труда на българските 

учени.

От какво имаме нужда?

Най-вече от повече разбиране и же-
лание за сътрудничество от всички, 
които се занимават с наука в Бълга-
рия. БГ Наука никога не е била бизнес 
организация, а една идея, която иска 
да промени нагласите на хората за на-
уката и образованието. За съжаление 
се налага да обясняваме на учени и 
ръководители на институти и универ-
ситети, че имиджът на науката не е 
положителен и трябва всички заедно 
да работим, за да го подобрим.

https://nauka.bg/tag/podcast/
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Връщам се на заглавието на този ма-
териал – Рутината, която ще запознае 
хората с ползите от науката. Това оз-
начава, че всички ние трябва да спо-
деляме качествена научна и научно-
популярна информация в социалните 
мрежи. Това е най-лесното и малкото, 
което можем да направим и все пак да 
постигнем успех. Над 3,5 милиона бъл-
гари ежедневно използват Фейсбук. 
Социалната мрежа се използва от хо-
рата по различен начин, но едно спо-
деляне може да промени отношение-
то към учените на много хора. Няма 
да стане от днес до утре, но трябва да 
се започне отнякъде. Ние вече го пра-
вим, а ти?

Най-лесно е да публикувате постове, 
свързани с вашата научна работа, а 
тези от вас, които не са учени, могат 
да споделят интервюта и друга ин-
формация за дейността на учените в 
България.

На практика в медийното и интер-
нет пространство липсва (достатъч-
но) съдържание, свързано с учените 
и въобще с науката и образованието 
по нашите земи. Колко сайта пишат за 
науката в България, колко телевизии 
и радиа показват български учени?
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Това може да се промени, когато сами-
те учени споделят по-често над какво 
работят и защо това е важно, а всички 
останали ще споделяме и коментира-
ме това. Далеч съм от безкритичната 
мисъл, че цялата продукция на род-
ните учени е на нужното ниво, но пък, 
когато видим общата картина, ще мо-
жем да изискваме като общество по-
вече средства за решаване на пробле-
ми, които засягат всички нас.

Вчера мой гост беше Радостина Ивано-
ва от Института по органична химия 
(един от младите учени, с които се за-
познах при посещението на JRC) и тя 
сподели(видеото още не е качено, ко-
гато пиша този текст, но ще бъде ТУК), 
че работи върху изработката на ката-
лизатори, които филтрират въглеро-
ден диоксид (например, генериран от 
автомобили). Ето това е важна разра-
ботка, дори бих казал много важна, 
имайки предвид колко нашумя тема-
та за мръсния въздух в София. Трябва 
тези неща да се знаят и обществото да 
може да изисква от правителството, 
общината, бизнеса, науката да се фи-
нансират повече подобни проекти, за 
да практически резултати и да чуем, 
че броят на децата с астма и други бе-
лодробни проблеми заради въздуха е 
намалял. Има хора, които могат да ре-
шат тези проблеми – това са учените и 
трябва да го знаят всички.

Всичко, което някой някога е публику-

вал в интернет пространството, оста-
ва там. Т.е., ако излъченото по радиото 
или телевизията не може да бъде гле-
дано или слушано, освен в момента на 
излъчване (и ако не е качено в интер-
нет), то всичко във Facebook, YouTube 
и собствените ви сайтове си остава 
и винаги ще може да се намери. Това 
означава, че ако не утре, то след ме-
сец или година някой ще намери тази 
информация, а това може да промени 
отношението му към науката и учени-
те. Представете си сега да има хиляди 
видео клипове (както има милиони за 
други неща), посветени на българска-
та наука и учени, колко по-голям би 
бил шансът те да получат подкрепа, 
когато това е необходимо.

Екипът на БГ Наука се състои от двама 
човека (Петър и Росица), които през 
95% от времето се занимават с всичко 
гореописано. Правим го за каузата и 
защото вярваме, че това би подобрило 
всичко около нас: образованието, биз-
неса, дори самите хора. Другите 5% от 
времето отделяме за онлайн магазина 
KupiNauka, който издържа целия про-
ект. Дори там всеки продукт доприна-
ся поне малко към образованието и 
популяризирането на науката.

Ако искате да ни подкрепите в това 
да променим ситуацията в България, 
може да ми пишете на petar@nauka.bg.
 

https://youtu.be/m7OKb6e655o
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Здравейте, аз съм Петър от БГ 
Наука и до мен е Кристина 
Колева, първият представи-
тел на Училището в нашата 

рубрика. Искаме да започнем така-
ва нова рубрика – да представяме и 
млади учители, които да разкажат 

защо са избрали да бъдат учители в 
България и въобще учители, и как 
човек, който изглежда като ученик, 
е учител.

Здравей. Предстàви ме, така че ми е 
малко трудно да кажа нещо за себе си.

Интервю с Кристина Колева: 
"Харесва ми да съм учител и бих го 
работила и занапред“
Транскрибира: Елена Чочкова

Видеото: https://youtu.be/3JzELdHipJQ

https://youtu.be/3JzELdHipJQ
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Разкажи ни на кого преподаваш?
Преподавател съм в с. Долни Пасарел 
на около 25 км от центъра на София. 
Преподавам на ученици до седми клас. 
Училището е основно и има статут на 
защитено, тъй като децата са под нор-
мата за сформиране на паралелка, но 
нямаме друго близко населено място, 
откъдето децата да могат да бъдат из-
возени.

Тоест децата са там, а учителите 
като теб пътуват до основното учи-
лище?
Да, буквално всички учители, които 
работим в училището, пътуваме от 
София. 

Интересно. А какви са учениците?
Учениците са страхотни. Аз в момен-
та завършвам третата си година като 
учител там, всичките ми наблюдения, 
от завършването на университета до-
сега, са ми оттам. Имаше доста работа 
през годините, доста неща се проме-
ниха вследствие на това, че препода-
вам там – дали за добро или за лошо, 
това ще се разбере след време. /смее 
се/ Но мисля, че за добро. Децата ни 
са мъничко, в момента изкарвам един 
седми клас, в който има девет човека, 
а паралелките на шести и пети клас са 
съответно от четири и три деца.

Четири и три деца??
Да, да. Наистина са малки паралелки, 

което, честно казано, до голяма сте-
пен представлява трудност, въпреки 
че всички си мечтаят за малки пара-
лелки. Но когато са толкова малки, 
понякога е по-трудно за работа. 

Те буквално получават индивиду-
ално обучение.
Да. И в момента, в който ме попитат 
„Как работиш с децата на групи?“, 
казвам „Аз работя с една група.“ Бук-
вално нямаш избор. Понякога липсва 
конкуренцията. Добре е в голяма гру-
па, когато имаш много ученици, кои-
то да те дръпнат, а тук в един момент 
учителят е единственият, който може 
да зададе много високите критерии, 
тъй като в класа съревнованието сти-
га само до едно равнище. Но от друга 
страна така класната стая е едно мно-
го широко пространство. 

Да, така може в процеса да се вкара 
повече въображение.
Да, така е.

А кое те накара да станеш учител? 
Ти какво си завършила?
Завършила съм за учител по биология 
и химия в Софийския университет. 
Като ученик знаех, че искам да рабо-
тя с деца. От друга страна исках да уча 
биология, защото много я харесвам. И 
бях в сериозна дилема как да съчетая 
двете неща. Докато подреждах жела-
нията си за специалност при канди-
датстването си в университета, можех 
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да избирам между Педагогика, Не-
формално образование... Бях сложи-
ла различни неща, които включваха 
работата с деца, като бях класирала 
по-нагоре педагогики с биология, кое-
то предизвика доста голям спор вкъ-
щи на тема биология с химия ли да за-
пиша, тъй като и двете специалности 
са бинарни и включват преподаване 
по биология. Едната възможност беше 
биология с химия, а другата – биоло-
гия с география. И вкъщи спорът беше 
– географията е значително по-лесна, 
защо да не избера биология с геогра-
фия? Отговорът на този въпрос е мно-
го лесен – когато учиш химия, шансът 
нещо фундаментално да се промени, е 
много малък. Като учиш география, е 
възможно при всяко земетресение да 
трябва да учиш наново площ, населе-
ние, височина на върховете и т.н., да 
се сменят столици, граници /смее се/. 
По-добре учи химия, учи чиста наука, 
без много промени. 

Като го научиш един път, общо взе-
то не подлежи на промени...
Да. Не казвам, че съвсем нищо няма да 
се промени, но шансът е много по-ма-
лък. /смее се/

Доволна ли си от избора си? Ти си 
го направила без да знаеш какво ще 
правиш.
Имаше много хора, които ми казва-
ха „Не, не, ти имаш такъв потенциал, 
защо трябва да ставаш учител?“ Но 

на мен ми се работеше с деца. Да съм 
учител, всъщност беше един добър 
вариант за мен, и то учител по дис-
циплини, които за мен са силни и ми 
харесват. Дори когато се записвах в 
университета, дамата, която ми при-
емаше документите, ми каза: „А ти все 
пак знаеш ли, че това е педагогическа 
специалност?“ И отново се наложи да 
потвърдя, че съм наясно какво запис-
вам. 
От четирите си години в университета, 
съм доста доволна. Това, което честно 
казано би било по-практично, е сту-
дентите по-рано да влизат в класната 
стая. Реално работата ни с учениците 
беше чак в четвърти курс и то през 
втория семестър, когато беше прак-
тиката ни пред комисия. Може би, ако 
влизаме в класните стаи още във вто-
ри курс, би било доста по-практично, 
за да можем отрано да се запознаем с 
работата и след това да надграждаме 
обучението си. Научните ни дисци-
плини, анатомия и други, специализи-
рани в своето знание, не бяха особено 
вързани с това, което ще преподаваме 
след като завършим. Миналата годи-
на, например, аз преподавах в трети 
и в седми клас и когато минавах от 
едната в другата класна стая, трябва-
ше да нагаждам нивото, думите, така 
че децата наистина да ме разберат. В 
университета ти си свикнал на един 
доста висок стил, а в училище трябва 
да се опиташ да редуцираш нещата до 
нивото, на което децата да могат да 
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проявят интерес, а не в един момент 
да ги загубиш. 
Имам колежка, която завърши, изкара 
държавните изпити, взе си дипломата 
и сега учи „Начална и предучилищна 
педагогика“, защото установи, че иска 
да работи в детска градина. Ако го 
знаеше във втори курс, може би дос-
та по-рано щеше да се преориентира. 
Аз се радвам, че тя все пак ще остане в 
тази сфера, но наистина минаха годи-
ни, в които тя можеше да се ориенти-
ра какво най-много иска да прави. 

Аз много често говоря как науката, 
която се прави в университетите, в 
БАН и други институции, трябва да 
е много близо до това, което се пре-
подава в училище, но разбира се 
нивото да е съвсем различно. Това, 
което се учи в училище, включи-
телно и ние когато сме били учени-
ци, е какво са направили различни 
учени. Важно е науката да работи за 
по-доброто си представяне в учили-
ще. Какво мислиш ти?
Аз наистина се опитвам да достиг-
на до децата чрез дейности, които да 
ги накарат да вникнат. Имахме доста 
интересни часове, в които говорим за 
различни учени, за това какво те са 
направили. Опитвам се да въведа де-
цата в епохата – примерно, когато го-
ворим за Дарвин или за Айнщайн, или 
за друга личност – наистина да могат 
да си представят какво се случва в све-
та по онова време, обстановката. Или 

когато в края на годината говорим за 
радиоактивност, за семейство Кюри, 
те трябва да могат да си представят 
какви други събития има по света то-
гава и защо тези изследвания са били 
важни в този момент, с какво могат да 
бъдат полезни или опасни и т.н. Така 
че контекстът е важен. Точно в този 
час за радиоактивността бях решила 
да им разкажа повече за историята, 
бях се подготвила доста и започвам 
разказа – минаваме Първата и Втора-
та световна война, как са вървели из-
следванията в този момент, и извед-
нъж чувам звънецът да бие, и понеже 
не искам да задържам децата насила, 
завършвам с думите „И всички умрели 
от рак“. При което децата отначало ме 
поглеждат стъписано и в следващия 
момент избухват в смях. И осъзнават, 
че вече е междучасие. Просто краят на 
часа беше такъв, че със сигурност ще 
го запомнят. Както всички бяха прита-
или дъх да слушат историята и аз ре-
ших, че не е хубаво да им отнемам от 
свободното време, така или иначе ми 
оставаше съвсем мъничко до края на 
историята, и това беше финалът, кой-
то буквално ги задържа.

Да, за мен основната роля на учи-
теля е точно това, което ти правиш 
–да ги запалиш, а вече в интернет 
те могат да прочетат всичко, да се 
поинтересуват, да питат родители, 
баби, дядовци, някой, който да им 
разкаже повече. Но в училище или 
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в университета не е нужно те да по-
лучават от до цялата информация, а 
е достатъчно да се запалят, да искат 
повече...
Това, което имаме заложено като мате-
риал през годината, го взимаме. Само 
че... Имах един такъв момент, когато 
работехме върху кръвоносната систе-
ма с тези четири симпатични момчета 
(те са само момчета, няма момичета 
в класа) и аз повтарям „предсърдие, 
камера, предсърдие, камера, голям, 
малък кръг на кръвообращение“ и в 
един момент усещам как те го чуват за 
пореден път, но вече изобщо не вник-
ват в това, което казвам. Затова реших 
да излезем навън, времето беше хуба-
во, май месец. Взехме тебешири, нари-
сувахме сърце, малък и голям кръг на 
кръвообращение и те започнаха да ти-
чат. И в момента, в който ги накараш 
да тичат и да се засилват, когато ми-
нат през нарисуваното сърце, ефектът 
вече е съвсем различен. Не казвам, че 
това е знание, което може да ги изведе 
на олимпиада, а и не можем да рабо-
тим по целия материал по този начин, 
но е начин в момента, в който видиш, 
че децата вече не те слушат, а дори и 
да те чуват информацията минава по-
край тях, е много по-лесно по такъв 
начин да ги активираш. 

Точно. Да намериш някакъв ин-
струмент, който да ги накара да се 
замислят и оттук нататък, когато 
вече работи мозъкът, е по-лесно да 

им вкараш някаква информация. А 
не само да си мислят „Какво ще ям 
след малко?“ или само да цъкат със 
секундарника или телефона.
О, това е огромна борба с телефоните.

Сигурен съм. И сега да те попитам 
понеже стигнахме до тази тема – 
как им влияят новите технологии? 
Успяваш ли да намериш баланс, за-
щото ние, когато бяхме ученици, 
нямаше такова нещо, телефоните 
бяха едни тухлички и евентуално от 
целия клас само двама човека има-
ха такива? А така или иначе нищо 
не можеш да правиш с такава тух-
личка.
Само да кажа, че ние сме училище, 
което никога не е вървяло по стандар-
тите, защото при нас всяко дете има 
таблет. Тази година ги ползваме доста 
рядко, но миналата година бяха още 
хит, чисто нови, но не са ни били във 
вреда. С по-малките ученици наме-
рихме една игра, която толкова много 
им хареса, беше свързана с движение 
на едни флуиди, които трябваше да 
ги пресипваш, да ги движиш, да пра-
виш прегради между тях. Аз им обяс-
них какви са принципите на играта и 
те бяха толкова щастливи. Те са трети 
клас. Наистина се опитвам да вмъквам 
игри. Аз водя часове и в занималня, 
които излизат извън тематиката, коя-
то преподавам, но там пък има деца, 
които започнаха да играят една игра, 
в която си Херкулес, който за да побе-



НАУКА

18Българска наукаЮЛИ/АВГУСТ 2018

28 септември
2018 г.

www.nauka.bg/night

ди противника си, трябва да сметне 
едни задачи и колкото повече задачи 
сбъркаш, толкова повече те бият. И 
съответно ти трябва да си добър, за 
да може да минеш нивата и в обкръ-
жението ти да можеш да покажеш, 
че вече си еди-кой си левъл – така че 
може да има полза от игрите, не е не-
възможно.

И аз мисля, че могат да се намерят 
такива инструменти, които да рабо-
тят за образованието.
В седми клас учат електричество по 
физика, което за голям процент от тях 
е доста абстрактно. И ги накарах да си 
качат приложение. С това приложение 
строяхме вериги, слагахме лампички, 
увеличавахме и намалявахме силата 
на светлината...

Ето! И така предполагам много 
по-лесно ще го разберат...
Именно. Понякога идваха в следващия 
час и в междучасието и казваха „Госпо-
жо, аз направих еди-каква си верига, 
но като сложих това защо ми намаля 
светлината, какво стана?“

Това ги кара да мислят и да искат 
да открият отговора. Според мен е 
много добре, че се опитваш по този 
начин да използваш игрите, защо-
то независимо от това дали играта 
е свързана с наука или просто в нея 
трепеш някакви балони, децата се 
зарибяват и ако им покажеш...

Те могат да се занимават много и да 
отделят доста време точно на такъв 
тип игри, но проблемът е да им пока-
жеш тези неща.

Да, защото този тип игри не са тол-
кова популярни, колкото другите.
Да, и все пак учителят трябва да ги е 
виждал, трябва да знае за какво става 
въпрос. В момента, в който си сложих 
най-различни социални мрежи, за да 
разбера какво правят там, осъзнах, 
че наистина трябва да познаваш тази 
техника, за да можеш с един поглед 
да разбереш какво прави въпросният 
ученик, дали работи по темата. Ако 
видиш ученици да играят карти, има 
много лесен начин да развалиш игра-
та. Не е нужно да вземеш тестето. Дос-
татъчно е да вземеш две карти, така 
че да не могат да съберат това, което 
им трябва. И по същия начин, когато 
те работят с телефон или друго ус-
тройство, наистина трябва да можеш 
с един поглед да разбереш какво се 
случва.

Ние направихме такъв курс, кой-
то да обясни повече на учителите, 
най-вече на тези, които забраня-
ват изцяло технологиите, че могат 
да използват Фейсбук, Инстаграм, 
Ютуб и други, че няма смисъл да ги 
забраняват. По-добре да ги стимули-
раме да правят нещо ползотворно в 
тях, защото те така или иначе са там. 
И ако учителят си направи Фейсбук 
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група и там пуска интересни, забав-
ни неща и кара също и учениците 
да пускат, тогава ще има колабора-
ция и учениците ще са стимулирани 
да четат. 
Да, между другото те понякога пускат 
съобщения, в които питат „Госпожо, 
какво се случва в това клипче?“ или 
ми пускат някакъв експеримент и 
питат „Госпожо, може ли да го напра-
вим?“. Обикновено експериментът е 
свързан с някакъв взрив и не е много 
практичен, но...

Поне имат въпроси и гледат клип-
чета, които по някакъв начин ги 
свързват с образованието.
Определено. Другото е, че обикнове-
но ги подтиквам да търсят инфор-
мация и на английски, тъй като това 
е езикът, който те учат, но реално не 
го ползват никъде. Това не зависи от 
населеното място. Де факто повечето 
от учениците, които учат чужд език, 
просто го учат в училище без да виж-
дат практическо приложение. Не си 
говорят с мен на английски, не си го-
ворят и с останалите преподаватели 
на английски. Но имаме едно детенце, 
което не говори български, а англий-
ски, и с него имаха интерес да разго-
варят и беше изключително странно 
да виждаш деца, които знаеш, че ина-
че ходят на английски, просто защото 
така трябва, как се опитват да измис-
лят нещо, чудят се как да си завършат 
изречението и ти можеш да ги дръп-

неш настрана и да им кажеш „Ето за-
това го учим“. Те самите са много учу-
дени, когато са хванали по-голямата 
част от текста, така че ето още едно 
ниво, на което може да се работи и да 
ги накараш буквално случайно да нау-
чат нещо или да осъзнаят, че го знаят.

От практиката ти до момента убеде-
на ли си, че това е, което искаш да 
продължаваш да правиш?
Много! Въобще не е лесно, иска ни се 
да имаме по-големи класове, опреде-
лено, тъй като колкото повече са де-
цата, толкова по-интересно ще е в са-
мата група, повече дейности можеш 
да развиеш. Но децата са супер и има 
промяна. Миналата година препо-
давах за пръв път на четвърти клас. 
Много симпатичен клас, в който аз 
разказвам за животните – материалът 
в четвърти клас е Човекът и природа-
та, там нивото е сравнително ниско 
все още и децата те гледат като бо-
жество, ентусиазирани от всичко. И 
когато правиш контролно и видиш, 
че някой е написал, че растението има 
част, която се казва „коренЧе“, просто 
няма как да останеш строг в този клас. 
Те наистина са много сладки. 
Докато работех с тях, едно от момче-
тата, колкото и пъти да разказвах за 
различни животни, казваше „Аз това 
съм го стрелял“. Нещо, с което много 
трудно можех да се примиря. И понеже 
работя с една организация, занимава-
ща се с лечение и отглеждане на диви 



НАУКА

20Българска наукаЮЛИ/АВГУСТ 2018

28 септември
2018 г.

www.nauka.bg/night

животни, започнах да пускам в собст-
вената си Фейсбук страница истории 
от организацията, да им говоря, те ме 
разпитваха какви животни са приели 
за лечение, какво е станало с тях. Ми-
налия месец през пролетта освободи-
хме две костенурки и децата бяха мно-
го ентусиазирани. Наскоро качвахме 
едно свраче на едно дърво два пъти за 
един следобед, защото засега владее-
ше плавното спускане надолу, но не и 
летенето нагоре. И вече нагласата на 
децата е доста по-различна. Аз не каз-
вам, че преди не са обичали животни-
те, в никакъв случай, но отношението 
е вече друго. Миналата година бяхме 
на една конференция на Биологиче-
ския факултет с ученици от бившия 
седми клас и ги заведох в студентския 
клуб, в който имаше змии.
За повечето деца е истински ужас да 
видят змии на живо, но тези, които 
имаха смелостта, отидоха да ги раз-
гледат отблизо, пипнаха ги, подържа-
ха ги в ръце – въобще, осъзнаваш, че 
този процес е много важен. И ако се 
върна на въпроса – да, бих работила 
още много време тук, с децата.

Как виждаш образованието след 
десет години? Дали положителното, 
което се случва, ще доведе до още 
положителни неща или наистина 
картината е апокалиптична и не-
щата ще отидат много на зле с лип-
сата на преподаватели и т.н.?
Да, това е възможен проблем – да няма 

преподаватели. Например, от моя ви-
пуск досега са се дипломирали трима. 
Ние започнахме петнадесет човека, а 
в четвърти курс бяхме десет, тази спе-
циалност по принцип е с много малки 
бройки. От друга страна си мисля, че 
така или иначе ще има нови учители, 
защото в един момент някой все пак 
трябва да влезе в училище и това няма 
как да бъдат учителите, които сега се 
пенсионират. Млади учители трябва 
да има, няма как да няма. Ще трябва 
да се намери формула, по която те да 
влязат в училище. Въпросът е кол-
ко са подготвени те. Може би самото 
им квалифициране като педагози ще 
претърпи някакви промени. Но нищо 
апокалиптично не виждам. Идеята ми 
е, че би трябвало да преминем към об-
разование, ориентирано по-скоро към 
способностите на децата. Научаване-
то на някакви факти, например за че-
люстите на акулите, не е знание, кое-
то можеш да ползваш на много места, 
но да знаеш как и къде да си намериш 
тази информация е далеч по-важно. 
Децата, които в момента влизат в учи-
лище, ние не сме сигурни какво ще 
работят, вероятно това ще е нещо, за 
което дори още нямаме представа.

Според мен е донякъде добре де-
цата да научават различни факти 
в училище, но не е нужно да бъдат 
оценявани за тези неща, защото ето 
примерно аз тествам с телефона си 
като питам Гугъл разни неща без 
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даже да пиша, а задавам въпрос на 
глас и той ми намира тази информа-
ция. Изпращам съобщение по Ме-
синджър без да пиша, а диктувай-
ки на български или на английски. 
Това дори в момента е възможно. 
А децата, които започват училище 
сега, когато бъдат в трети клас дори 
не мога да си представя какво ще 
бъде или след петнадесет години 
примерно, когато те трябва да си 
търсят работа.
Има нещо, за което дори аз не се сещам 
толкова често – например, записвам 
на дъската домашното или някаква 
друга информация и им казвам „Запи-
шете си я“. И виждам телефони срещу 
мен. Тоест, те пак я записват, но просто 
в електронен формат. 

Така е, да. Но вече и много, мно-
го по-възрастни от тях забелязвам 
на конференции, на представяния 
просто си изкарват телефона, сни-
мат презентации.
И това, всъщност, е практично. Това е 
умение, което не си учил в училище, 
но реално започваш да го ползваш.

И е много по-ценно, защото ти 
спестява време, което е най-важни-
ят ресурс, с който разполагаме.
Ако човек е на конференция и цяло-
то време му отиде в това не да слуша 
лектора, а да си води записки, това 
наистина е много по-непродуктивно, 
вместо буквално за секунда да снима 

и да се съсредоточи върху съдържа-
нието.

Случвало се е да бъдем няколко чо-
века, единият снима, другите слу-
шат и накрая снимащият дава и 
на останалите, което още повече 
спестява време.
Да, има и много варианти за онлайн 
тестове, което също позволява и да 
се спести хартия – нещо, което в на-
шето образование не е много ценено, 
защото всичко задължително трябва 
да е в писмен вид. Но образованието 
така или иначе ще трябва да претър-
пи промени. Аз дотук не съм готвила 
дете целенасочено за олимпиада, при-
мерно. Това, което аз искам от тях, е 
например, когато видят пострадало 
животно, да знаят как да реагират, 
когато отидат до магазина и трябва 
да си купят препарат да могат да пре-
ценят какви са знаците по него, къде 
могат да го приберат вкъщи, макар 
че вече всички продукти имат толко-
ва много инструкции какво трябва да 
направиш с тях, че донякъде се губи 
смисълът от това, но наистина иде-
ята ми е да имат представа за това, с 
което работят, да имат уменията да 
могат да се справят, когато излязат от 
училище. Имам учебници по химия от 
моя дядо, които са ориентирани към 
производството, към практиката – 
как да използваме това, това и това за 
направата на еди-какви си продукти, 
т.е. там нещата са представени много 
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по-практически в сравнение с това, което учат децата днес.

Вероятно с теб пак ще направим някой разговор. Ако имате някакви въ-
проси или коментари, пишете ни и ще ви отговорим. Това е от нас. До ско-
ро.

     
ПОВЕЧЕ ИНТЕРВЮТА ВИЖТЕ ВЪВ ВЛОГА НА БГ НАУКА

https://www.youtube.com/user/bgnauka/videos
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Влог на БГ Наука
https://www.youtube.com/bgnauka

https://www.youtube.com/bgnauka/videos
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLZAseBa5RMfNtHUIG42MLhEHWRQomQVqi
https://www.youtube.com/bgnauka/videos
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Бихте ли се представили на 
нашите читатели?
Здравейте! Казвам се Марти-
на Трайковска, на 28 години. 

Родена съм в град Битоля, Македония, 
но от 10 години живея в София, която 
много харесвам. Дойдох в София с цел 
да завърша висшето си образование, 
но с течение на времето реших да ос-
тана. 

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?
Преди една година защитих докто-
рантура в областта на генетиката, 
по-специално Синтетична биология 
и РНК-биология. От няколко месеца 
работя като главен асистент към ка-
тедра Генетика на Биологически фа-
култет, СУ „Св. Климент Охридски”. 
Харесва ми да преподавам и се опит-
вам да предам целия си опит и знание 
на следващите поколения, доколкото 
мога, разбира се.

Кое Ви запали да се занимавате с на-
уката и кога се случи това?
Може би ще ви прозвучи като клише, 
но винаги съм искала да правя това, 
което правя в момента – да се занима-
вам с наука и да оставя своя следа или 

Интервю с Мартина Трайковска, 
катедра Генетика, Биологически 
факултет на СУ
Интервюто взе: Гинка Николова 
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откритие. Вдъхновиха ме и филмите 
за луд учен, който е направил изсле-
дователска лаборатория в мазето си. 
Помислих си – да, това искам да правя 
и аз. Не успях да направя своя лабора-
тория в мазето, но пък затова сега ра-
ботя в истинска лаборатория. 

Имате ли одобрен проект в послед-
ната сесия на Фонд научни изслед-
вания? Как се казва той и какви 
ползи ще има за науката и живота 
на обикновения човек?
Да, имам. Темата е „Нови методи за 
създаване на антибиотици срещу рез-
истентни щамове на Escherichia coli 
чрез антисенс олигонуклеотиди, кои-
то инхибират биохимични пътища, 
контролирани от рибопревключвате-
ли“. Ползата от този проект, съответ-
но от експериментите и най-много от 
получените резултати, ще е голяма. 
Основната цел на проекта е създава-
нето на нови антибактериални ле-
карства, които да са ефективни към 
патогенни бактерии, резистентни 
към вече съществуващите антибио-
тици. Escherichia coli (E.coli) e условно 
патогенна бактерия, която може да 
предизвика тежки инфекции в кръвта 
и уринарния тракт. Неконтролирана-
та употреба на антибиотици при ле-
чението на инфекции с E.coli, води до 
поява на резистентни щамове. С про-
ведените експерименти аз и моят на-
учен екип искаме да докажем, че сме 
открили нов метод за създаване на ан-

тибактериални лекарства, с помощта 
на които ще се преодолее антибиотич-
ната резистентност и ще се подобри 
качеството на живот на човека. 

С какво заглавие беше последната 
Ви публикация? Разкажете ни пове-
че за нея.
Заглавието на последната публика-
ция, която написах заедно с моя нау-
чен ръководител доц. Роберт Пенчо-
вски, е: “Designing drugs that overcome 
antibacterial resistance: where do we 
stand and what should we do?“. Тази 
публикация е свързана с възниква-
нето и разпространението на резис-
тентност сред патогенните бактерии, 
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поради неконтролираната и понякога 
ненужна употреба на антибиотици. 
Това представлява опасност за хората 
по целия свят. В тази статия съм опи-
сала нов и доста надежден механизъм 
за преодоляване на антибиотичната 
резистентност, чрез който да се подо-
бри качеството на живот. Този меха-
низъм се основава на действието на 
рибопревключватели – функционал-
ни некодиращи РНК домени, разполо-
жени в 5’-UTR на бактериални инфор-
мационни РНК (иРНК). Използваме 
рибопревключвателите като мишени, 
които да разпознават и свързват анти-
сенс олигонуклеотиди (АСОи) – малки 
молекули, които задействат хидро-
лизирането на бактериалните иРНК, 
отговорни за синтезата на важни бел-
тъци за бактериалната клетка. Чрез 
рибопревключвателите и АСОи се осъ-
ществява контрол на генната експре-
сия при бактериите. Именно антисенс 
олигонуклеотидите имат антибакте-
риално действие. Те се свързват спе-
цифично и комплементарно с точно 
определен район от рибопревключва-
теля и осъществяват своето действие 
на контрол на генната експресия. Ри-
бопревключвателите не се срещат в 
човешкия организъм, а само в бакте-
риалната клетка. Затова те са подхо-
дяща мишена за разработване на нови 
антибактериални лекарства, тъй като 
чрез специфичното свързване на АСОи 
за рибопревключвателите се повлия-
ва само растежът на патогенните бак-

терии, докато човешкият организъм 
остава незасегнат. Проведох и допъл-
нителни експерименти, с цел тества-
не токсичността на АСОи. Резултати-
те от тези експерименти показват, че 
използваните концентрации на АСОи, 
при които има максимално потиска-
не на бактериалния растеж, са напъл-
но нетоксични за човешките клетки. 
Смятаме да проведем допълнителни 
изследвания на АСОи в ракови клетки, 
с цел да покажем тяхното антираково 
действие. Това би било голямо пости-
жение в науката, медицината и фар-
мацевтичната индустрия.

Как оценявате работата на екипа 
си?
Бих казала, че работя с отличен научен 
екип, който е мотивиран и успешен. 
Помагаме си помежду си, допълва-
ме се и се разбираме. Но преди всич-
ко сме колеги и приятели. Смятам, че 
това прави един екип наистина добър. 

Има ли бъдеще науката в България 
и как го виждате Вие?
Да, смятам че има. Човек, който се за-
нимава с наука, преди всичко трябва 
да има търпение и надежда, че поло-
жените усилия, независимо дали ста-
ва въпрос за провеждане на експери-
менти, или за писане на научен труд, в 
крайна сметка ще се изплатят. Защото 
не винаги експериментите са успешни 
или получените резултати съвпадат с 
очакваните. Но според мен с труд, же-
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лание и позитивно мислене, науката в 
България би могла много да се подо-
бри и развие на мащабно ниво. 

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?
Да, определено. Преподавам от една 
година и вече имах удоволствието да 
се запозная както с бакалаври и ма-
гистри, така и с неспециалисти, които 
имат желание да се занимават с наука. 
Това ми прави добро впечатление и 
наистина се радвам от този факт. Има 
голям интерес към генетиката, моле-
кулярната генетика и синтетичната 
биология, тъй като това са дисципли-
ни, които се развиват и дават шанс на 
учените да постигат открития и успех 
в бъдеще. 

Какво бихте казали на хората, кои-
то все още се колебаят дали да се за-
нимават с наука в България?
Бих им казала да преследват целите 
и мечтите си с високо вдигната глава 
и със самочувствие. Не казвам, че ще 
бъде лесно, напротив – ще има труд-
ности, понякога разочарования, но 
няма нищо по-удовлетворяващо от 
постигнатите цели и мечти. 

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?
Смятам, че ние – учените в България, 
не сме достатъчно оценени и платени 

от финансова гледна точка. Държавата 
трябва да отпуска по-голямо финан-
сиране за научни проекти и изследва-
ния, както и за участието на учените в 
различни научни конференции в стра-
ната и в чужбина. За развитието на 
един учен е важно да се свързва с дру-
ги учени и колеги, да бъде информи-
ран за новите постижения в науката, 
както и да представи собствените си 
изследвания, разбира се. Според мен 
това е начинът, един учен да остави 
следа в науката не само в собствената 
си държава, но и на световно ниво. Ние 
полагаме усилия да осъществим това, 
понякога и със собствени средства, но 
смятам, че държавата наистина тряб-
ва да помогне финансово, за да може 
да осъществим целите си. 

Занимавали ли сте се с нещо извън 
научната работа? Какви други инте-
реси имате и как обичате да прекар-
вате свободното си време?
Водата и плуването са част от нещата, 
които ме отпускат и зареждат с енер-
гия. Не разполагам с много свободно 
време, но винаги, когато имам въз-
можност, ходя на басейн. Обичам да 
се разхождам и да прекарвам време с 
приятелите и семейството си. 
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На 30 май от 17 ч. в Региона-
лен исторически музей – Со-
фия се проведе публична 
лекция с изложба на тема 

“Изида и Сарапис в Сердика”.  Събити-
ето е част от интердисциплинарния 
проект „Тракия и Египет през гръ-
ко-римския период“ на Института за 
балканистика с Център по траколо-
гия „Проф. Александър Фол“ при БАН 
и с партньорството на Нов български 
университет. 
През епохата на Елинизма, след завла-
дяването на Египет от Александър 
Велики, при наследниците му от ди-

настията на Птолемеите, култът към 
египетските божества Изида и Сара-
пис се разпространява из целия Среди-
земноморски свят. Сложен и продъл-
жителен процес, той води до трайни 
последици за културно-религиозния 
пейзаж на гръко-римското общество. 
Проникването на египетските култо-
ве в Тракия започва през III в. пр. Хр. 
– първоначално по крайбрежието, а 
впоследствие, вероятно по време на 
Флавиите, и към вътрешността. То се 
случва сравнително късно в сравне-
ние с останалите области на Егеида. 
Липсва самостоятелно разпростране-
ние на култа на Изида, което е харак-
терно за ранния етап на проникване 
на египетското религиозно влияние. 
Едва век след експанзията на Птоле-
меите, култът се разпространява в Ме-
самбрия и Томи, които се превръщат в 
пуктове за експорт на тракийско про-
изводство.
Налагането на римската власт в тра-
кийските земи има свое отражение в 
разпространението на египетските 
култове. Характерната за римляните 
ненамеса в традициите и религиоз-
ния живот на новозавладяните земи 
се провежда и в тракийската про-

Публична лекция с изложба “Изида 
и Сарапис в Сердика”
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винция. По време на Флавиите и Ан-
тонините тази политика обаче не е 
действаща и проявите на египетския 
култ са туширани. Този феномен про-
дължава до времето на Антонин Пий 
и Марк Аврелий. Тогава и в епиграф-
ските паметници и в монетосеченето 
на градовете в Тракия египетските 
божества не само получават право на 
публична изява, но тяхното почитане 
има пряка връзка с възприемането на 
Сарапис като бог, носител на закрила 
и победа на императорите от Антонин 
Пий насетне. Честването на Сарапис и 
Изида и пускането на монетни емисии 
с техните образи се превръща в изява 
на верноподанически чувства на про-
винцията, явно съобразени с идей-
но-религиозната програма на импера-
торите и с нейната пропаганда в общо 
имперски порядък. 
В Сердика култът към двете божества 
изглежда има по-голяма тежест от-
колкото се е смятало досега. Изслед-
ването на всички паметници, свър-
зани с Изида и Сарапис, показват, че 
през римската епоха двете божества 
са били почитани в града. 
В изложбата в РИМ-София бяха вклю-
чени всички познати предмети от Сер-
дика през римската епоха във връзка 
с египетските божества Изида и Сара-
пис. Отркити при разкопки или стро-
ителни дейности, тези предмети го-
ворят за разпространението на култа 
на двете божества в древния град. Ин-
терес предизвикват и сведенията за 

храм на Сарапис, открит при ремонт-
ни дейности в центъра на София през 
1940 г., които все още предизвикват 
въпроси и остават загадка за изслед-
вачите. 
Модератор на събитието беше проф. 
Валерия Фол, учен в Института за 
блаканистика с Център по траколо-
гия, директор на Института за научни 
изследвания в областта на организа-
цията, управлението и защитата на 
културно-историческото наследство 
в Университета по библиотекознание 
и информационни технологии (Уни-
БИТ). 
Публичната лекция беше разделена 
на две части. В първата част френ-
ският учен проф. Лоран Брико изнесе 
лекция на тема “Египетските култове 
в Тракия”, в която разгледа разпрос-
транението на култа към различни 
египетски божества в Древна Тракия 
през елинистическата епоха. Във вто-
рата част гл. ас. д-р Весела Атанасо-
ва говори на тема “Изида и Сарапис 
в Сердика”. В лекцията й се обсъдиха 
изложените предмети в РИМ-София, 
храма на Сарапис в Сердика и връзка-
та им с историята на древна София.
Проф. Лоран Брико е доктор по егип-
тология и история на религиите от 
университета Париж-Сорбона. В мо-
мента е професор по древна история в 
Университета на Тулуза „Жан Жорес”. 
Автор е на редица монографии и по-
вече от осемдесет статии, посветени 
на египетските божества (Изида, Са-
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рапис, Харпократ, Анубис и т.н.), кои-
то са почитани извън Египет, из целия 
гръко-римски свят между 4 в.пр.Хр. и 
4 в.сл.Хр. 
Проф. Лоран Брико е основател, орга-
низатор и водещ учен от 1999 г. насам 
на международния симпозиум “Еги-
петските култове извън гръко-рим-
ския свят”. Заедно с Ришард Ваймаиерс 
той е и научен директор на поредица-
та Bibliotheca Isiaca, която сам основа-
ва през 2008 г. От 2015 г. е старши член 
на Университетския съюз на Франция. 
Д-р Весела Атанасова е главен асистент 
към Центъра по тракология “Проф. 
Александър Фол” при ИБЦТ – БАН. Тя 
е защитила двойна докторантура по 
египтология между Сорбона-Париж и 
Нов български университет на тема 
„Жреците от божествения култ през 
Старо царство“ (2015 г.). Изследване-
то й е придружено с теренна работа 
в редица музеи, сред които Каирския 
музей, Лувъра, музея Метрополитън, 
Британския музей. Работи с учени от 
престижни международни изследова-
телски лаборатории като Френския 
институт в Кайро, Колеж дьо Франс, 
Центърът за египетски изследвания 
към Сорбоната, катедрата по египто-
логия в Оксфорд, Френско-египетския 
център за изследване на храмовете в 
Карнак. От 2008 г. преподава История 
на египетското изкуство в Нов бъл-
гарски университет. 

Събитието се реализира с подкрепата 
на Френски институт в България, Нов 
български университет и Регионален 
исторически музей – София. 
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От 1999 г. Министерството на 
образованието и науката е 
организатор на Национален 
конкурс „Млади таланти“. 

Конкурсът е добра възможност за под-
крепа на изявите на младите хора на 
възраст между 14 и 21 години, прите-
жаващи новаторско мислене, интерес 
към науката и потенциал за провеж-

дането на научни изследвания във 
всички области на науката.
По време на националния кръг на кон-
курса „Млади таланти” се излъчват и 
участниците за Европейското мла-
дежко научно изложение, което през 
2018 г. се проведе в гр. Гдиня, Полша. 
Организатор на изложението е непра-
вителствената младежка организация 

Трима български младежи 
представиха свои проекти в 
Европейското младежко научно 
изложение
Автор: Димитър Асенов
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MILSET, чиято основна цел е да разви-
ва научна култура сред младите хора, 
чрез организирането на различни на-
учни и технологични програми, в това 
число научни панаири, научни лагери, 
конгреси и др.
Тазгодишното издание на Европей-
ското младежко изложение се прове-
де в от     16 до 22 юли 2018 г., в Гдиния, 
Полша и в него взеха участие повече 
от 300 представители от 27 държави, 
включително от Мексико, Колумбия, 
Тунис, Алжир, Южна Корея, Хонк Конг, 

Иран, Русия, Турция, Полша и почти 
всички страни членки на Европейския 
съюз. Представени бяха 133 проекта, 
сред които и проектите на български-
те участници: 
• „Blumber“ на Антоан Бисер Геор-
гиев, ученик в 10 кл. в                                          При-
родоматематическата професионална 
гимназия  „Св. Климент Охридски“ – 
Монтана;
• „Hovercraft RC“ на Светослав Бой-
ков Георгиев, ученик в 12 кл. в Приро-
доматематическа Гимназия „Профе-



НАУКА

34Българска наукаЮЛИ/АВГУСТ 2018

28 септември
2018 г.

www.nauka.bg/night

сор Емануил Иванов“ – Кюстендил;  
• „Комбинаторна игра с домина 
върху правоъгълни дъски“  на Дими-
тър Атанасов Чакъров, ученик в 10 кл. 
в Математическата гимназия „Акад. 
Кирил Попов“ – Пловдив;
Проектът „Blumber“ на Антоан Георги-
ев се превърна в една от атракциите 
на изложението.  В неговата основа е 
система, която чрез очила за вирту-
ална реалност и специален софтуер, 
позволява на всеки един посетител 
да влезе вътре в самата компютърна-
та игра, разработена от българския 
участник. 
Играта „домино“ е в основата на про-
екта на Димитър Чакъров „Комбина-
торна игра с домина върху правоъгъл-
ни дъски“. Ученикът прави интересно 
изчисление, с което винаги може да 
предвиди кой участник ще спечели 
играта в зависимост от това дали за-
почва да играе първи или втори.
Проектът „Hovercraft RC“ на Светослав 
Георгиев от Природо-математическа 
гимназия,  гр. Кюстендил, е умален 
модел на кораб, който се движи на 
принципа на въздушна възглавница. 
Изобретението може да движи както 
по земна настилка, така и по реки и 
морета. 
По време на изложението всеки от 
участниците разполагаше с индиви-
дуален щанд, за представяне на своя 
проект, като същевременно имаше и 
възможността в рамките на        5 ми-
нути, на специално изградена сцена 

да представи публично своя проект, 
като насърчи посетителите да отде-
лят допълнително време и разгледат 
неговото откритие.
Българските участници/млади талан-
ти, се представиха повече от достой-
но. Доказателство, за което са и полу-
чените сертификати от участието им 
в Европейското младежко изложение.

Димитър Асенов,
Главен експерт, дирекция „Наука“, 
МОН.
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Аз в света на науката!?  Толко-
ва ми се иска да знам дали на-
истина мечтите ми ще се сбъ-
днат! Та те са толкова много!

Представите ми за моето бъдеще са 
свързани с любимите ми предмети в 
училище – искам това,  което уча по 
математика,  природни науки и исто-
рия,  да приложа в живота си. 
Най-много искам да стана лекар, но 
такъв лекар, който да създава лекар-

ства за всички неизлечими болести. 
Начина съм  го измислила – ще съз-
давам лековете от цветята, билките и 
водите. Знаем колко различни са те по 
вид, състав, цвят и съм сигурна, че вся-
ко цвете лекува определена  болест. 
Като начало ще сравнявам формата на 
листчетата или формата на плодчето с 
даден орган в нашето тяло. Само са ни 
нужни асоциации и проучвания, кои-
то много се надявам да са достъпни. 

Как се виждам в света на науката и 
технологиите (ЕСЕ)
Автор: Михаела Славчева Ячева,  12 години,  град Раковски
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По медиите често виждам репортажи 
за български учени – те откриват ве-
лики неща, а в същото време изглеж-
дат скромни, тихи, почти незабележи-
ми. Защо? Наистина да си скромен е 
добро качество, но нали светът трябва 
да знае за постиженията на учените 
от малка България, за да бъдат под-
крепени. Откритията ни са в косми-
ческите станции, в храните, дрехите, 
бита, а почти никой не знае за ползата 
и създаденото от тези хора. 
Надявам се докато порасна това отно-
шение да се промени, за да мога като 
млад лекар да споделям опитите и 
възможностите си. Искам да помогна 
най-вече на моя тате, да може да ходи 
така, както го правеше преди 7 годи-
ни. Той беше величествен, трудолю-
бив и любвеобилен. Но болестта на 
Бехтерев, за която никога не бях чува-
ла, обездвижва гръбначния му стълб. 
Благодарение на бележит български 
лекар – доктор Калнев, моят  тате 
е жив и усмихнат, но се придвижва 
трудно – с проходилка. Ще имам много 
знания за цветята и билките от пре-
красната ни природа и знам, че ще на-
меря подходящото лекарство за него. 
Обичам го и искам , мечтая си той да е 
отново здрав.   
Гръбначният стълб ми прилича на 
стоножка, за която знам, че е отровна. 
Но дали тази отрова не може да създа-
де лекарство, което да излекува хора-
та, които ползват помощни средства, 
а те милите са толкова много. Всички 

експериментират какво ли не – за да 
се чувстват отново подвижни. 
Знам, че българската минерална вода 
е свръх лековита. Ако използвам ней-
ни частички в своето „лекарство за 
подвижност“, сигурно ще се надгради 
ефектът от частичка на стоножка. 
А кое цвете прилича на гръбначен 
стълб? Зрънцата на мъничкия боси-
лек! Ще добавя и тях!!!
Кое ли животно ходи изправено като 
нас? Маймунката!? Дали да не пого-
воря с нея за това кое дава толкова 
пъргавина и устойчивост на снагата 
ѝ. Дарвин казва, че произхождаме от 
тях. Дали ще ми нашепнат разковниче 
за моето лекарство? 
Преди това обаче трябва да науча ези-
ка на животните, като д-р Дулитъл. 
Сигурно имат свой език, ако хората 
някога го узнаем, сигурна съм, че ще 
ни е от полза. 
Доста се замечтах и осъзнах, че много 
имам да уча. Но когато човек следва 
мечтите си, те се превръщат в реал-
ност. 
Ще ми се моето детство и тийнейджър-
ство да минат спокойно и осъзнато, че 
ако не изгубиш разумното си поведе-
ние през тези прекрасни, но изпитва-
щи години, ще постигнеш мечтите си. 
Дотогава обаче трябва да се запозная 
с науката – химия, физика, биология, 
защото природните науки са в основа-
та на развитието на живота около нас. 
Като добавим прекрасната и вълнува-
ща математика – ето, успешната лич-
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ност е готова. 
Независимо колко добър си обаче в 
науките, много по-важно е да си до-
бър и здрав човек. Да търсиш своето 
щастие, дарявайки щастие на други-
те хора. Важно е да сме комуникатив-
ни личности и да не позволяваме на 
предизвикателствата да ни откажат, а 
напротив – да ни вдъхновяват да след-
ваме мечтите си. 
Важно е да се уповаваме и на Божие-
то присъствие, защото дори Айнщайн 
казва, че той – Бог, съществува. Него-
вите заповеди ни правят добри хора. 
Хора, които не вредят на себе си и 
околните, а са смирени, очаквайки до-
брото и не губейки надежда. 
Никога не бива да се отчайваме, а да 
учим законите на света около нас, за-
щото той ни подсказва всеки ден, че 
вечност не съществува и трябва да се 

доверяваме на природните сили – те 
ни закрилят или ни изпитват, но ви-
наги ни дават урок, от който да се по-
учим. 
Мечтая като млад учен да открия асо-
циациите на доброто по света – отра-
зено в цветето, човека, животинчето. 
Надявам се да ги открия! Надявам се 
чрез елементарните неща да обясня 
сложните, за да можем всички ние да 
се съобразяваме с техните сили, за да 
живеем по-смислен живот. 
Искам светът ни да е божественият 
рай, в който да няма болести, балис-
тични ракети, атентати, стихии. Всич-
ки да сме здрави, добри и вярващи в 
смирението, справяйки се с препят-
ствията на житейския си път!
Дано светът да позволи на всички деца 
да сбъднат мечтите си, защото децата 
нямаме лоши мечти! 
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