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През изминалите шест години ние 
преживяхме едни от най-големи-
те си успехи и може би най-голе-

мите разочерования в нашия живот, но 
тук ще се спрем на положителният ва-
риант на нашата история.

Всичко започна още когато бяхме 
ученици, по онова време думи като: 
учен, наука, списание звучаха толкова 
странно, че никога не бих ги събрал 
на едно място. Тогава започнахме да 
търсим какво в образователната сис-
тема липсва и коя е причината да има 
толкова голяма пропаст между учени-
ците и учителите, къде е проблема. 
В един момент в четене и търсене на 
какви ли не статии, материали, фо-

руми и сайтове ние осъзнахме, че има 
липса на това, което в момента нари-
чаме БГ Наука.
Стартирахме едно сайтче с домейн 
www.bg-science.info Tогава изглеждаше 
доста перспективно и с амбициозното 
мото „Първото онлайн научно списа-
ние в България“, което в последствие 
се оказа, че не е научно и  въобще не е 
първото. В самото начало сайта и фо-
рума, а и самото списание нямаха ни-
каква популярност, но ние не се отка-
захме и продължавахме да запълваме 
страниците с интересни материали, 
да търсим все повече информация за 
сайта и да провокираме малкото по-
требители във форума да пишат. За 
кратко време ние изчетохме толкова 

“БЪЛГАРСКА НАУКА”

Снимка от последната форумна среща на БГ Наука!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10665&st=160
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научно популярна литература, колко-
то не бяхме чели през целия си живот 
и осъзнавайки какво богатство прите-
жаваме с огромни усилия ние реши-
хме да се развием в още една насока 
и създадохме второ списание, което 
нарекохме „Технологии“ (http://nauka.
bg/forum/index.php?showforum=114). От 
самото списание излязоха едва 5 броя, 
като ние се фокусирахме в по-добро-
то качество и по-голямо разпростра-
нение на списание „Българска Нау-
ка“. След известни предложения и 
препоръки сменихме изцяло визията 
и функциолността на сайта. За това 

кратко време списанието и сайта при-
добиха популярност, но бяхме много 
далеч от това да имаме реклами, въ-
преки няколкото хиляди изтегляния 
на всеки брой на „Българска Наука”. С 
тази нова визия ние бяхме около 3 го-
дини, като имахме различни планове 
да я сменим, но те всеки път бяха отла-
гани до момента, в който преди една 
година писахме във всички сайтове за 
програмиране, „кой иска да ни напра-
ви сайт за без пари?“ – още първата ве-
чер ние получихме над 20 предложе-
ния от различни студия, частни лица 
и групи програмисти. След омуване и 

Конкурсът “Обясни Науката” (2011-2012) завърши успешно с получени 27 статии с различна научно-
популярна тематика. Статии изпратиха различни автори, както ученици, така и млади учени от 
БАН и различни преподаватели от университети в България.
Снимка от награждаването на първата награда.

(От дясно на ляво - Петър Теодосиев (БГ Наука), д-р Люба Славчева-Михова (победител), Росен 
Теодосиев (БГ Наука), Юлиян Иванов (Рийдър ООД)     http://goo.gl/qpNOq
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няколко обратни връзки решихме да 
се доверим на момчетата от 
http://4web.bg/.

Днес когато списанието се чете от над 
20 000 човека, сайта и форума имат 
около 5000 преглеждания всеки ден 
ние далеч не сме постигнали нашата 
цел. Целта да се даде знание и достъп 
до информация на всеки, който я по-
иска. В България научната работа е 
скрита само за определен кръг от хора 
като се пропагандира, че единствено 
те разбират науката в своята си област. 
Проектите които създаваме, инициа-
тивите, които започваме и поддържа-
нето на медията, в която се превърнах-
ме е за да помогнем в България да се 
създаде стабилно не формално обра-
зование. Ученето не е задължително 
да бъде скучно и ограничено. 

Още през първата година от нашето 
създаване се заформи кръг от хора, 
които и до днес се събираме и вземаме 
най-важните решения свързани с БГ 
Наука. Така се роди идеята на „Поче-
ти ми“ http://nauka.bg/info/“почети_ми“ 
един от големите проекти, които ре-
ализирахме през годините. Тук ще 
представим най-големите ни пости-
жения от самото начало до сега:

-     2005 г. – създаване на сайта www.
bg-science.info и списание „Българска 
Наука”

-      2006 г. – създаване на списание 
„Технологии”

 -     2009, 2010, 2011, 2012 – участваме 
като съорганизатори на „Фестивала 

Росен и Петър Теодосиеви представят проекта “Българска Наука” пред студенти от Азербайджан. 
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на Българското Образование” (www.
edufest.info) в зоната „Забавна наука 
и техника”, в която се провеждат де-
монстрации, презентации, конкурси, 
научни кафенета и др. През 2011 г. ор-
ганизирахме и литературно четене в 
рамките на Фестивала.

 -      2009  - Организирахме конкурс за 
научна статия, свързан със списание 
„Българска Наука”, с първа награда 
телескоп, осигурена от наши партньо-
ри;
 -      2010 - Организирахме първия за 
България конкурс за Късометражен 
документален филм с първа награ-
да видеокамера, осигурена от наши 
партньори;

 -      2010 - Участвахме в семинар “Как 
да популяризираме научните знания” 
организиран от „Център за обучение 
към БАН”;

 -   2010, 2011 – Участвахме в органи-
зирането на първия проект за косми-
ческо образование в България „Кос-
мически предизвикателства 2010” на 
сдружение „Циолковски”;

 -   2011 – Участвахме като съорганиза-
тори и медийни партньори на първия 
за България „Софийски Фестивал на 
Науката”,  организиран от Британски 
съвет – България;

 -      2011 - Участвахме в организиране-
то на три публични лекции в съвмест-
но със студентски съвет на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”;

 -      2011 - Участвахме в „XXXIX Нацио-
нална Конференция по Въпросите на 
обучението по Физика”, организира-
на от „Съюза на физиците в Бълга-
рия”;

-    2010 – Издателство „Българска На-
ука” издаде книгата „(Не)обикновен-
ните животни”.

 -     2011 - Участвахме в „Лятна шко-
ла по българистика” в Момчиловци, 
организирана от Института за докто-
рантски и постдокторански изследва-
ния „Диалог Европа” при Софийския 
университет „Св. Кл. Охридски”. В нея 
взеха участие 11 студенти от Центъра 
по българистика на Славянския уни-
верситет в Баку - столицата на Азер-
байджан.

-  2011 - Участвахме в национален семи-
нар „Център за управление на сушата 
в югоизточна Европа: съвременен мо-
дел за мониторинг, оценка и влияние 
на засушаванията в България“, София 
28 - 29 ноември 2011 г. на тема „До-
бри практики при популяризиране 
на проблематиката за засушаването в 
България“ - http://global-change.meteo.bg/
dconference.htm

 -  2011/12  - Организирахме конкурс 
за научна статия „Обясни науката“, 
свързан със списание „Българска Нау-
ка”, с първа награда четец Kindle пре-
доставен от „Рийдър” ООД, осигурена 
от наши партньори;

- 2012 Участвахме  в проекта „Express 
yourself“, част от програмата „Младе-
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жта в действие“.  Проектът се състоя 
в градчето Poggio Mirteto в Италия от 
1-ви до 9-ти март. Повече информа-
ция: http://ngo.nauka.bg/

-  2012 - Участвахме в в младежки об-
мен за творческо четене и писане, част 
от програмата „Младежта в действие“. 
Проектът се състоя в Нелиярве, Есто-
ния, между 30 юни и 7 юли. Повече 
информация: http://nauka.bg/

-  2012 - Участвахме в проект на Сдру-
жение „Щастливо дете“, като заедно 
разработихме проект в сферата на 
неформалното образование с цел раз-
ширяване и обогатяване знанията на 
младежи в неравностойно положение 
и по-конкретно на незрящи. Повече 
инфорамция: 
http://nauka.bg/info/почети_ми  
и на 
http://readme.nauka.bg

-2012/13 - Участваме в проект „Кул-
турно-историческите паметници в 
област София-град“. Предвидените 
дейности по проемта са: заснемане на 
паметниците в област София-град; 
създаване на кратки експозета за тях; 
създаването на интернет страница; 
популяризиране на по-слабо познати-
те паметници в социалните мрежи и 
интернет пространството; почистване 
и облагородяване на най-занемарени-
те обекти и пространството около тях. 
Повече информация: 
http://nauka.bg/

През годините се научихме да оце-
няваме всяка помощ, която получим 
и да се възползваме максимално от 
всяко предложение и идея, която 
ни се предостави. През цялото вре-
ме сайта, форума и списанието се 
подържа от доброволци и изцяло от 
добрата воля на потребителите, кои-
то ни посещават и четат. 

Благодарим на всички, които са част 
от идеята „БГ Наука“!


