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Дъблин очаква БГ проекти 
от наши дарования
През 2019 г. страната ни е домакин на международния конкурс „Млади таланти“

Страница на
Зина СОКОЛОВА

От 14 до 16  сеп-
тември в Дъблин 
ще се проведе 
Международният 
конкурс „Млади 
таланти“. В него 

участват всички победители в 
националните формати на състеза-
нието. По време на форума замест-
ник-министърът на образованието 
и науката проф. Иван Димов ще 
представи кандидатурата на стра-
ната ни за домакин на надпреварата 
през 2019 г. Новината за първи път 
бе съобщена през април тази годи-
на по време на награждаването на 
победителите в националния кръг 
на състезанието, чийто координатор 
е МОН. „Тази година най-добрите 
проекти на младите ни таланти 
са предимно в математическите и 
информационните науки, където 
по традиция се представяме силно. 
Но се надяваме догодина да имаме 
добри предложения и в областта на 
биологията“, казва Весела Василева 
– главен експерт в МОН.

Проектите, които ще предста-
вят страната ни в Европейския 
конкурс за млади учени в Дъ-

Конкурсът на ЕС за мла-
ди учени (EUCYS) е част 
от дейностите „Наука за 
общество“, управлявани от 
Генерална дирекция „Научни 
изследвания“ на ЕK. 

Конкурсът е основан 
през 1989 г., за да популяри-
зира идеалите за сътрудничество и обмен между млади-
те учени. На него се представят най-добрите проекти 
от всички държави. 

България се присъединява към проявата през 1999 г. 
Конкурсът дава възможност на студентите да се кон-
курират с най-добрите свои връстници. Младите учени 
имат шанса да се срещнат и с някои от най-изявените 
учени в Европа. По този начин Комисията се стреми да 
акцентира върху усилията, положени от всяка участва-
ща държава, за привличане на млади хора към кариера в 
областта на науката и технологиите. 

Български „магически“ очила правят фурор

блин, са „Цветни зависимости в 
млади звездни обекти“ на Атанас 
Стефанов и Александър Шопов –  
XI клас, Математическа гимназия 
„Акад. Кирил Попов“, Пловдив,  
и „Методи за обезшумяване на ди-
гитални изображения“ на Ивайло 
Желев – XII клас от Профилирана 
природо-математическа гимназия 
„Васил Левски“ – Смолян. 

След националния конкурс  
„Млади таланти“ ментори в 
различни области поемат по-
бедителите, за да ги подготвят 
за представянето им в Дъблин. 

Участниците получават съвети 
и развиват умения как да се дър-
жат пред публика, упражняват 
представянето си на английски 
език, работят допълнително и 
върху самите проекти. Послед-
ните дни на юли са посветени 
на изработването на постерите.  
А същинската подготовка започва 
дни преди самия финал в ирланд-
ската столица. 

Тази година, за да се разшири 
обхватът на конкурса „Млади та-
ланти“, дирекция „Наука“ органи-
зира информационни дни в цялата 

страна. С помощта на Института 
по математика и информатика към 
БАН такива дни се провеждат в 
Кърджали, Русе, Габрово, София. 
На тях наградените от предишни 
конкурси заедно с научните си 
ръководители представят проек-
тите си. Начинанието се оказва 
изключително полезно, а броят на 
участниците в тазгодишното изда-
ние на националния кръг е значи-

телно по-голям. Проектите са 47, а 
авторите – над 60. Журито допуска 
до участие 41 проекта. Авторите 
на отличените сред тях получават 
парична награда от 1500 лв.

За първи път в тазгодишния 
конкурс „Млади таланти“ участват 
и т.нар. „прохождащи“ проекти на 
ученици от VIII и IX клас. Обикно-
вено на подобен тип състезание се 
явяват само ученици от X – XII клас.

Ивайло Желев  
– XII клас, Природо-

математическа 
гимназия – Смолян 

Тази година домакин на 
Младежкото научно изло-
жение – една от проявите 
на MILSET, е полският 
град Гдиня. Изложението 
се проведе изцяло на па-
наирен принцип, като от-
личените проекти бяха де-
монстрирани пред широка 
аудитория. Участниците в 
изложението са над 300 от 
27 страни, включително 
Мексико, Колумбия, Ту-
нис, Алжир, Южна Корея, 
Хонконг, Иран, Русия и 
Турция. Представени бяха 
133 проекта, сред тях и 
трите български.

Проектът „Blumber“ на 
десетокласника Антоан 
Георгиев от Природо-ма-
тематическата гимназия в 
Монтана е една от атракци-
ите на изложението. Това е 
система, която чрез очила 
за виртуална реалност и 
специален софтуер позво-
лява на всеки да влезе вът-
ре в самата компютърната 
игра. Поставянето на очи-
лата потапя потребителя в 
играта и това представлява 
любопитна гледка за окол-
ните, които се забавляват 
от импровизираното  шоу. 

„Интересът към проек-
та „Blumber“ е огромен 
– казва Димитър Асенов, 
главен експерт в МОН, 
ръководител на групата в 
Гдиня. – Проектът на Ан-
тоан привлече вниманието 

Александър Шопов 
– XI клас, Матема-
тическа гимназия, 

Пловдив

Атанас Стефанов 
– XI клас, Матема-
тическа гимназия, 

Пловдив

на всички, нямаше участ-
ник, който да не се спря на 
неговия щанд. Особено ен-
тусиазирани бяха предста-
вителите от Хонконг, които 
търпеливо изчакаха той да 
представи проекта си, за да 
могат да са сред първите, 
изпробвали очилата.“

От две години МОН под-
помага финансово проек-
тите на децата, в които има 
голям потенциал, но често 
са изработени с подръчни 
средства. Така и за очилата 
на Антоан са отпуснати 
1000 лв., което подобрява 
значително възможностите 
за добро представяне на 
идеята. 

Играта домино е в осно-
вата на проекта на десе-
токласника Димитър Чакъ-
ров „Комбинаторна игра с 
домина върху правоъгълни 
дъски“. Момчето е възпи-
таник на Математическата 
гимназия „Акад. Кирил 
Попов“ – Пловдив. Той 
прави интересно изчисле-
ние, с което винаги може 
да предвиди кой участ-

ник ще спечели играта в 
зависимост от това дали 
започва да играе първи, 
или втори. 

Светослав Георгиев 
– дванайсетокласник в 
Природо-математическата 
гимназия в Кюстендил, 
представи своя проект 
„Hovercraft RC“. Това е 
модел на кораб, който се 
движи на принципа на 
въздушна възглавница – 
от англ. ховъркрафт. Из-
обретението може да се 
придвижва както по земна 
настилка, така и по реки и 
морета. Корабният модел 
също предизвиква всеоб-
щото внимание в огромна-
та зала на изложението.

На всеки участник освен 
индивидуален щанд, на 
който да представи своя 
проект, му е предоставена 
и възможността в рамките 
на 5 минути да го пре-
зентира и на специално 
изградена сцена. 

На изложението е ор-
ганизирана и културна 
вечер. От 27 страни, пода-
ли заявки за представяне, 
са одобрени само 8, сред 
които и България.

 „Нашите деца разказаха 
на връстниците си за Бъл-
гария и ги поканиха да я 
посетят, да се насладят на 
нейната природа и забеле-
жителности“, заключава 
Димитър Асенов.

Националният конкурс 
„Млади таланти“ е и мяс-
тото, на което се излъчват 
проектите, които ще пред-
ставят България на Евро-
пейското младежко научно 
изложение. То се органи-
зира ежегодно от неправи-
телствената младежка ор-
ганизация MILSET, чиято 
основна цел е да развива 
научна култура сред млади-
те хора. Тя предлага научни 
и технологични програми, 
организира научни пана-
ири и изложения, лагери, 
конгреси и др. България е 
представена в MILSET от 
фондация „Еврика“. 

Всички участници искат  
да пробват очилата на Антоан 
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