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Светът и битът ни се Светът и битът ни се 
цифровизират и тази цифровизират и тази 
промяна е необратимапромяна е необратима
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА

Най-добрият начин да пред-
скажеш бъдещето е като го 
създадеш, твърди Ейбрахам 

Линкълн. Човечеството все по-увере-
но навлиза в информационната ера, 
цифровото бъдеще е вече настояще. 
Създава се новата дигитална реал-
ност. Само преди години родители-
те се питаха дали да дадат мобилен 
телефон на децата си, а днес дори 
най-малките със завидна лекота бо-
равят със смартфони и компютри. 
Комуникациите не са това, което 
бяха. Глобалната мрежа е място-
то, където търсим и публикуваме 
всякаква информация. Социалните 
мрежи станаха новият интернет 
феномен и броят на хората в тях ла-
винообразно расте. Необходимостта 
от общуване се оказа най-мощният 
двигател на цифровите технологии.

Фактор в новата реалност е   

интернет на нещата 
- ежедневно употребявани вещи като 
телефони, автомобили, домакински 
уреди и др. да имат безжична връз-
ка с интернет чрез интелигентни 
чипове, така че да са в състояние 
да събират и обменят данни. Днес 
средностатистическият човек при-
тежава поне две вещи, свързани към 
глобалната мрежа, и се очаква до 
2015 г. този брой да нарасне на 7, а 
количеството на безжично свързани-
те устройства в света да достигне 
25 милиарда. До 2020 г. общият им 
брой може да се удвои. Това означава, 
че занапред множество неща от еже-
дневието ще имат дигитална връзка 
помежду си. Например, ако универ-
ситетски преподавател отмени су-
трешна лекция поради заболяване, би 
могло настройката на будилниците 
на студентите автоматично да се 
промени, така че те да спят час по-
вече. Ако човек в напреднала възраст 
забрави да глътне важно хапче, бли-
зък член на семейството ще получи 

съответно известие, така че някой 
да провери дали всичко е наред.

Интернет, комуникационните и 
информационните технологии се раз-
виват изключително бързо, но пуб-
личните сектори като образование 
и здравеопазване бавно реагират на 
тази промяна и не правят опити да 
наваксат изоставането. Най-младо-
то поколение не познава времето без 
интернет, без смартфони и компю-
три и не иска да си представи живот 
без тези придобивки, които за него 
са така естествени, както въздуха 
и водата. Те ще намират 

цифрови решения
на редица проблеми. Такива таланти 
трябва да се откриват и да се раз-
виват. Ако успеем да ги задържим в 
страната, те ще дадат принос към 
разрастването на ICT бизнеса, кой-
то ще увеличава присъствието си на 
глобалните пазари.

Информационните и комуникацион-
ните технологии са новата възмож-
ност за създаване на работни мес-
та за най-младото поколение, което 
страда от липсата на заетост. 
Предизвикателствата, пред които 
технологиите ще ни изправят, ста-
на повод за създаване на Дигитална 
национална коалиция (ДНК) в Бълга-
рия. Тя е част от усилията на Ев-
ропейската комисия (Grand Coalition 
for Digital Jobs), която търси начини 
за решаване на проблема с прогнози-
раната липса от близо 900 000 спе-
циалисти в страните от ЕС до 2020 
г., заети в областта на информа-
ционните и комуникационните тех-
нологии. Координатор за България на 
тази общоевропейска инициатива е 
нашият дигитален шампион Гергана 
Паси, президент на Паневропа-Бълга-
рия. Целта на ДНК е повече хора да 
развиват дигитални умения, незави-
симо от своята възраст и местожи-
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веене. Факт е, че при наличието на 
такава висока безработица расте 
гладът за специалисти, подготвени 
да работят в ICT сектора, а цяла Ев-
ропа, в частност и България, изоста-
ва със своя отговор на този вече на-
личен проблем. Ето защо коалицията 
обединява публични институции, ком-
пании, университети и неправител-
ствени организации, които заедно да 
подсилят комуникацията помежду си 
и да предлагат конкретни решения. 
В София беше подписан меморандум 
с цел съвместни действия, които да 
доведат до преодоляване на кадровия 
проблем и подобряване на общата 
компетентност при ползване на „ин-
тернет на нещата”.

Данните от Рейтингова система 
на висшите училища в България по-
казват, че през учебната 2013/2014 

в нашите университети
се обучават около 17 хил. студенти 

в специалности, свързани с ICT сек-
тора. Това е 6-7% от общия брой на 
студентите в страната и те форми-
рат третото най-масово направле-
ние на подготовката след икономика, 
администрация и управление, инфор-
мира Георги Стойчев, изпълнителен 
директор на Институт Отворено 
общество. За сравнение, близо 4 хил. 
е броят на българските студенти, 
които учат медицина, където също 
има недостиг на кадри. В последни-
те пет години са завършили около 13 
хил. студенти, готови да се влеят в 
IT и комуникационния бизнес. От тях 
80% работят в България, което озна-
чава, че след завършване на висшето 
образование няма голямо изтичане 
на талант. Това може да се дължи 
на обстоятелството, че IT секто-
рът предлага добри работни места 
и привлекателно заплащане. Оказва 
се, че завършилите информатика в 
СУ са хората с най-висок осигури-
телен доход у нас сред всички други 
висшисти. Безработицата сред хо-
рата с такова образование е 3,5%. 
Тя е по-ниска сред висшистите като 
цяло, докато при успешно дипломира-
лите се медици е 0%. ICT секторът 
създава подходящи работни места, 
но опасението според Стойчев е, че 
това се отнася само за София, а не 
за цялата страна. Безработицата 
сред завършилите информатика в СУ 
е 1%, докато при техните колеги с 
дипломи за същата специалност от 
Русенския университет е 7,5%. Около 
90% от завършилите СУ работят на 
позиции, за които се иска висше об-
разование, а едва 30% от дипломира-
лите се в Бургаския свободен универ-
ситет са на такива позиции. Близо 
65% от завършилите информатика в 
СУ са в IT сектора, а едва 10% от 
възпитаниците на Русенския универ-
ситет са намерели работа в такива 
компании. Най-често срещаната про-
фесия сред хората с дипломи по ин-
форматика от Шуменския универси-
тет е… продавач. „Има съществено 

регионално разделение
Подготовката по информатика 

извън столицата обаче не бива да 
се пренебрегва, тъй като там учат 
половината от студентите по тези 
технологични специалности. Не е 
ясно дали става дума за липса на мо-
билност на бизнеса и на работната 

сила, или е проблем, свързан с качест-
вото на обучение – това е въпрос, на 
който трябва да се намери отговор. 
И още един факт от тези диспропор-
ции - заплатите на IT инженерите, 
учили в София, са два-три пъти по-ви-
соки от дохода на колегите им извън 
столицата”, посочва Георги Стойчев.

София е третото най-добро място 
за стартиране на дигитален бизнес 
на Стария континент, сочат проуч-
ванията. И в последните две години 
се наблюдава бум на технологичните 
стартъпи. В България близо 40 хил. 
души работят в IT сектора, който 
вече има принос от 6% в брутния въ-
трешен продукт на страната, като 
половината се дължи на аутсорсинг. 
Само след няколко години  95% от 
професиите ще изискват дигитални 
умения. Очаква се такъв да е и про-
центът на видеосъдържанието в ин-
тернет. Успехът на много от хората 
на свободна практика все повече ще 
зависи точно от това дали са 

на гребена на 
технологичната вълна
Рекламата започва да става все 

по-дигитална, QR кодовете са само 
един щрих от тази промяна. 

Въпреки че на институциите у нас 
не им се ще да излязат от аналого-
вата ера и да станат активен фак-
тор в обновлението, средното ниво 
на дигиталните умения постепенно 
се повишава, независимо от пасив-
ността и на образователната сис-
тема. Расте проникването на елек-
тронната търговия и на е-услугите, 
а електронното правителство бавно 
и мъчително се развива. Няма обаче 
как да се постигне осезаем иконо-
мически растеж, ако икономиката и 
общественият живот не са в крак 
с цялостната цифровизация и техно-
логичен развой. В България много се 
говори как „трябва”, декларират се 
цели и добри намерения, а е крайно 
време да се премине към практиче-
ското им прилагане. Иска се обаче 
политическа воля, която е в най-го-
лям дефицит.

Списание „Икономика” потърси 
мнение от водещи специалисти 
за предизвикателствата, които 
цифровизацията поставя пред т. 
нар.  информационно общество. 

www.economic.bg
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Господин Марковски, навли-
заме все по-уверено в ди-
гиталната ера. Пред какви 

предизвикателства ще се изправя-
ме занапред в тази информационна 
среда?

- Има няколко големи предизвика-
телства и няколко от тях ще про-
дължат да ни занимават в близките 
години, а може би и десетилетия. 
Едното е сигурността в интернет. 
Другото е неприкосновеността на 
личния живот на хората в мрежата. 
Третото е по какъв начин ще се уп-
равлява интернет.  Мнозина си ми-
слят, че проблемите са свързани с 
компании като „Фейсбук” или „Гугъл”, 
но аз бих им напомнил за Myspace, 
Geocities или CompuServe. Услугите 
и сайтовете имат имена, но тези 
имена може нищо да не значат след 
няколко години. Предизвикателство-
то е как да запазим интернет сво-
боден, отворен и даващ възможност 
за развитие на човешкото въображе-
ние, както и за реализация на някои 
от нашите мечти в реалния свят.

- Информационните и комуника-
ционните технологии се развиват 
динамично. Как това променя жи-
вота на земята и какви новости 
по ваша информация се очаква да 
придобият масовост в предсто-
ящото десетилетие?

- Много трудно е да се предска-
же какво ще има след десет години. 
Помислете само, че преди десет го-
дини нямаше „Туитър”, „Гугъл” беше 
все още частна компания, а почти 
никой не знаеше за „Фейсбук”. Но, 
както казах и по-горе, да оставим 
имената... никой не говореше за со-
циални мрежи, за общуване в такива 
размери, за революции, организирани 
през интернет, за набиране на сред-
ства за добри (или лоши, разбира се) 
каузи и т.н., и т.н.  Това, което за-
белязваме и вероятно ще продължи, 
е да виждаме интернет все повече 
и повече в мобилните устройства – 
телефони, таблети, часовници и кой 
знае какво още. Малцина се замис-
лят над факта, че днешният мобилен 
„умен” телефон има повече компю-

търна мощ, отколкото компютрите, 
които изпратиха човека на Луната. 
Да не говорим за това по какъв 
начин се промени възприятието за 
компютъра от страна на потреби-
телите, които преди десетилетия 
играехме на игри като Snakebite или 
Castle Wolfenstein. Впрочем една от 
най-известните по онова време игри, 
която все още се произвежда, е ру-
ската Tetris. Тя празнува 30 годишни-
ната си на 6 юни т.г. Но днес може 
да се играе онлайн по целия свят. 
Между другото, ако погледнете как 
е изглеждал прототипът на първия 
iPhone по време на представянето 
му от Стив Джобс, ще установите, 
че дори и тогава не е било ясно как-
во може да се случи с този телефон-
компютър. 

- Как новите технологии проме-
нят икономиката и какви характе-
ристики ще има технологичната 
икономика на близкото бъдеще?

- Eдва ли има човек, който да се 
съмнява, че технологиите промени-
ха икономиките  на страните, които 

Сигурността и неприкосновеността 
на личния живот в интернет са 
основни предизвикателства

Вени Марковски:

Вени Марковски е 46-годишен, завършил е 
право в СУ „Св. Климент Охридски”, основател 
и председател на Интернет общество-Бълга-
рия, както и на някои от първите компании в 
сферата на интернет бизнеса. От 2005 г. жи-
вее в САЩ. 

Страните, които 
възприемат най-
новото, напредват  
много бързо
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се решиха да се възползват от тях 
и да ги въведат масово, разбира се. 
На онези, които позволиха на част-
ната инициатива да процъфтява, на 
онези, които инвестираха в разви-
тието и навлизането на технологи-
ите – на тях се падна пионерската 
роля по разработването на новите 
идеи, съответно, при тях се оказаха 
и най-сладките плодове. Всъщност 
страните, които не обновиха свои-
те производствени процеси, които 
не въведоха новите технологии, изо-
станаха много бързо от останалите. 
Обратното – онези, които възприеха 
най-новото, напреднаха много бързо. 
Вземете за пример Южна Корея или 
Естония. Сравнете ги със Северна 
Корея или България. 

- Обемът на цифровата инфор-
мация расте експоненциално. Тя 
трябва да се обменя с все по-висо-
ка скорост, да се обработва бързо 
и да се съхранява надеждно. Какви 
са рисковете за сигурността на 
информацията, а и на самите по-
требители?

- Рисковете са много. Въпрос 
на време е компютърът на всеки 
потребител да бъде компромети-
ран или, казано на жаргон, хакнат. 
Информацията в „облака” е уж на-
деждно защитена, докато... не бъде 
изгубена. Имайте предвид, че някои 
компании местят информацията ни 
всеки ден, за да се възползват от 
по-добрите условия – между които 
е и по-ниската цена на тока през 
нощта. Така данните ви може да се 

намират постоянно... в тъмната по-
ловина на планетата! Има и други 
неща, за които малцина се замислят 
– например, какво ще стане с тек-
стове, писани на програми, които 
вече не се произвеждат, а никой не 
си е направил труда да запази ори-
гиналите в някакъв отворен файлов 
формат. 

- Изграждането на информа-
ционно общество е процес във 
времето, който изисква и коренна 
промяна на образованието. Как да 
се извършва това обновление на 
образователната система и на ме-
тодите за преподаване?

- Който може да отговори... Не 
– мнозина можем да отговорим на 
този въпрос, но не съм видял до този 
момент нито един човек, който да е 
успял да отговори и да обнови обра-
зователната система. Парадоксът 
е, че живеем в XXI век, а се учим по 
каноните на образованието, каквото 
е било през Възраждането... Караме 
учениците да зубрят информация, 
която те забравят тутакси след 
изпита, а не да мислят и да знаят 

как да намерят необходимото в мре-
жата. Даваме за пример не Стивън 
Хокинг, а някой наш модерен Бай Га-
ньо. Учителите не разполагат със 
средства за купуване на елементар-
ни уреди за експерименти, а искаме 
да развиваме наука. Каква наука ще 
развием, ако в класната стая най-
модерният уред е напукана епрувет-
ка? Преди години си спомням в Хи-
мическия факултет на СУ отпускаха 
по 10 лв. за упражнения. За всички 
упражнения на един преподавател! 
За цялата учебна година!! 

- Кой е начинът информацион-
ните и комуникационните тех-
нологии да се интегрират още 
по-успешно във всички сфери на 
човешката дейност?

- Те и сега се интегрират срав-
нително успешно. Дори и у нас това 
е факт. Но въпросът е, че огромна 
част от човечеството няма достъп 
до чиста вода и храна, да не говорим 
за канализационна система, та е дос-
та трудно да се въведат ИКТ в тех-
ния живот. Бил Гейтс като че ли е 
постигнал повече за хората с купува-
нето на милиони мрежи срещу комари, 
отколкото с всички свои други проек-
ти. Да не говорим за това, че ние по-
стоянно се оплакваме – имам предвид 
не само в България, а изобщо по целия 
свят. Електронното правителство не 
било добро, ако пък то е добро, нещо 
друго ще е лошо. Не можем да живеем 
по този начин, но въпреки това се оп-
итваме. И така, постоянно недоволни, 
как искаме да успеем – не ми е ясно. 
По-скоро ясно ми е, че искаме, но не 
мисля, че ще успеем… 

- Каква е вашата прогноза за ди-
гиталния свят, в който ще живее 
човечеството през 2050 г.?

- Откак Ванга ни напусна, избяг-
вам да правя прогнози, защото няма 
при кого да ги „проверя”, но ако се 
намери начин за „сваляне” на човеш-
ката памет върху компютърни чипо-
ве, това вероятно би било нещо за 
2050-а. Или дори свалянето  под та-
кава форма, че спомените и мислите 
да могат да оформят второто „аз” 
на човека, което да живее дотога-
ва, докато има енергия, с която да 
се захранва... Казвам нарочно това, 
защото човекът – бидейки временно 
на земята – е така устроен, че иска 
да живее вечно, без значение дали е 
умен или глупав, богат или беден...  

Èíôîðìàöèÿòà â 
�îáëàêà å óæ íàäåæäíî 
çàùèòåíà, äîêàòî... 

íå áúäå èçãóáåíà
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Акад. Боянов, навлизаме все 
по-уверено в дигиталната 
ера. Пред какви предизвика-

телства ще се изправяме занапред 
в тази информационна среда?

- Създаването на глобално инфор-
мационно общество представлява 
преход към качествено нова орга-
низация на дейността на хората. 
Промените доведоха до появата на 
редица предизвикателства, които 
обусловиха нови тенденции в разви-
тието на информационното обще-
ство:

 Разширяване възможностите 
на глобалната мрежа;

 Търсене на нови подходи за 
предаване на големи обеми от данни;

 Изследване на възможности 
за създаване на нови инструменти, 
гарантиращи сигурността на кому-
никациите и съхраняваната инфор-
мация;

 Изисквания към образовател-
ния процес, който да е в крак с про-
мените в информационното обще-
ство.

Същевременно се очаква възник-
ването на нови проблеми: 

 Информационно неравенство 
между хората в различните страни 
на света, което може да доведе до 
разслоението на обществото;

 Информационна безопасност 
на човека, която може да бъде на-
рушена с манипулиране на неговото 
съзнание, с изкривяване на информа-
цията за личния му живот, със съз-
даване на заплахи към личното му 
пространство;

 „Информационен хаос”, който 
може да бъде създаден от престъп-
ни групировки със сериозни последи-
ци за икономиката и международни-
те отношения;

- Информационните и комуника-
ционните технологии се развиват 
динамично. Как това променя жи-
вота на земята и какви новости 
се очаква да придобият масовост 
в предстоящото десетилетие?

- Информационната цивилизация 
създава принципно нови подходи и 
възможности за подобряване живо-
та на хората, за развитие на твор-
ческите възможности, за решаване 
на глобални проблеми, свързани с 
екология, енергийни източници, про-

изводство на храни, здравеопазване 
и т.н. Бързата комуникация ще поз-
воли вземане на навременни решения 
както на политическо ниво, така и в 
икономически аспект. Това ще дове-
де и до създаване на нова икономика, 
която значително ще подобри благо-
състоянието на хората. Включване-
то на различни типове обекти чрез 
различни типове сензори ще позволи 
спестяване на енергия чрез контро-
лиране и следене на потреблението 
в световен мащаб, което ще дове-
де до минимизиране на енергийните 
кризи. Използването на вградени чи-
пове в животновъдството увелича-
ва възможностите за следене на жи-
вотните, контролиране на тяхното 

Промяната в системата на образованието трябва да стане в цял 
свят, тъй като глобалната мрежа обхваща цялата земя

Акад. Кирил Боянов: 

Да не забравяме, Да не забравяме, 
че Google че Google 
все повече все повече 
ни оглупявани оглупява
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редица отговорни длъжнос-
ти, сред които - ръководи-
тел на  Националния учебен 
център по информатика, 
директор на Института по 
микропроцесорна техника, 

директор на Координационния цен-
тър по информатика и изчислителна 
техника, преименуван в Институт по 
паралелна обработка на информаци-
ята при БАН. В периода 1987-1991 г. 
е бил главен конструктор на България 
по персонални компютри.
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хранене, а оттам и на качеството 
на продукцията, която консумира-
ме. Възможностите за предсказване 
на времето с качествени прогнози 
помага на земеделските произво-
дители. Наблюдава се постепенно 
въвеждане на нова парадигма за об-
ществото, което ще трябва да пре-
устрои и да промени своето битие 
и начин на мислене. Умните устрой-
ства навлизат все повече в нашия 
живот, защото предлагат удобства, 
подобряват нашата безопасност, 
пестят време и 
пари, предлагат 
нови възмож-
ности, с които 
не сме разпо-
лагали досега. 
Съвременният 
човек  следва 
да увеличи въз-
можностите си 
както за по-
бързо възпри-
емане на инфор-
мацията, така 
и за по-бързата 
й обработка. 
П р е д в и ж д а м 
два сценария. 
Единият е съз-
даване на уме-
ния чрез целе-
во обучение на 
група хора, т.е. 
формиране на 
„интелигент-
ни командоси”. 
Другият е чрез 
техниката на генното инженерство 
да се „култивират съвременните 
общества”. И двата подхода не 
предвещават добри очаквания. Може 
обаче да се изкаже хипотезата, че 
човешкият организъм ще се развива 
в посока към увеличаване възмож-
ностите за максимално възприема-
не и за все по-бърза обработка на 
информацията. Интернет разделя 
хората на търсещи забавления и 
силни усещания и на обогатяващи 
своите знания. Първата съвкупност 
ще оформи недообразована класа, 
или потребителската група. Друга-
та част ще е образован елит, или 
интелигентно общество. Така ще 
се стигне до цифровото разделение 
между хората, „ножицата” между 
бедни и богати ще се разтвори още 

повече, което ще породи нов тип со-
циални конфликти.

- Как новите технологии про-
менят икономиката и какви ха-
рактеристики ще има техноло-
гичната икономика на близкото 
бъдеще?

- Едно проучване на „Дженерал 
Електрик” показва, че предстои 
значително увеличение на продаж-
бите на дигитални устройства, 
което води към огромно нарастване 
на икономиката в развитите стра-
ни. Техният пазар през 2014 г. се 
оценява на трилиони долари. Иконо-
миките на редица развити страни 
в това число САЩ, Германия, Южна 
Корея, Канада се подготвят за тази 
нова електронна инфраструктура, 
която позволява включване на мили-
арди устройства, използване на го-

леми масиви от данни, преминаване 
към виртуални машини с произволен 
достъп, използване на нови подходи 
при развитие на науката и подго-
товка за общество на технокрация-
та, в което природата на частната 
собственост ще претърпи опреде-
лени изменения. 

- Обемът на цифровата ин-
формация расте експоненциално. 
Тя трябва да се обменя с все по-
висока скорост, да се обработва 
бързо и да се съхранява надежд-

но. Какви са 
рисковете за 
сигурността 
на информа-
цията, а и на 
самите потре-
бители?

- Измина-
лите години 
показват, че 
едно от основ-
ните предиз-
викателства 
пред IT про-
мишлеността 
е по-бързото 
съхраняване на 
по-голямо коли-
чество инфор-
мация и нейното 
структуриране. 
Очаква се към 
2015 г. гло-
балният капа-
цитет, пре-
доставян на 
ц е н т р о в е т е 

за данни, да расте експоненциал-
но на годишна база, достигайки 86 
300 петабайта (1 петабайт = 1015 
байта). За сравнение обемът на да-
нните в центровете за виртуални 
изчисления (cloud) е достигнал 4000 
ексабайта (1 ексабайт = 1018 бай-
та). Една от важните характерис-
тики на съвременните компютърни 
мрежи е огромният обем информа-
ция, която те пренасят, и тя за-
почна да се идентифицира с поня-
тието „големи обеми данни”, или big 
data. Те трудно се възприемат от 
човека. Все по-важно значение днес 
придобива сигурността на предава-
ните данни. Акцентът следва да се 
пренасочи от сигурност на мрежа-
та към сигурност на данните, пре-
доставяни на точния получател. В 

Ìîÿòà ôàíòàñòè÷íà 
ïðîãíîçà çà 2050 ã. 

å ñâúðçàíà ñ 
îòêðèòèå íà 

èíôîðìàöèîííîòî ïîëå
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интернет пространството реални-
те неща се преобразуват във вир-
туални компоненти. Всяка личност 
или обект може да се локализира, 
адресира и опише. Потребители-
те на интернет са подложени на 
постоянни атаки. Мобилните при-
ложения дадоха допълнителни въз-
можности за контакти и разпрос-
транение на информация. Всичко 
това налага да се създаде солидна 
основа за защита на информаци-
ята, тъй като в противен случай 
ползите от придобивките, които 
предоставят все по-съвършените 
технологии, ще са ограничени. Най-
сериозна заплаха за участниците в 
социалните мрежи е загуба на лич-
на идентичност. Анализаторите на 
сигурността на мрежите отчитат, 
че основният процент на хакерски-
те атаки е свързан с вмъкването 
на неверни данни в недобре защи-
тени възли на мрежата. Въвеждане 
на огромно количество данни е въз-
можно да предизвика информацио-
нен хаос, което изисква съответна 
превенция. Изграждането на инфор-
мационно общество безспорно ще е 
процес във времето, който ще се 
развива с напредъка на науката, 

свързана с технологичните процеси 
и тяхното влияние върху политиче-
ския, икономическия и социалния жи-
вот на хората.

- Изграждането на информа-
ционното общество е процес във 
времето, който изисква и коренна 
промяна на образованието. Как 
да се извършва това обновление 
на образователната система и на 
методите за преподаване?

- Образованието ще е един от 
основните въпроси при преминаване 
към новите форми на обществено 
развитие. При това промяната в 
системата на образованието тряб-
ва да обхване целия свят, тъй като 
разпространението на информаци-
ята става по цялото земно кълбо 
в реално време. Това предполага, 
че жителите на Земята трябва 
да имат достатъчна подготов-
ка за нейното правилно тълкуване 
и възможни приложения. Очаква се 
рязко изменение на професионална-
та насоченост. Време е да започне 
обучение на специалисти админи-
стратори, запознати с прогнози за 
развитие на новите направления и 
изисквания към отделните специал-
ности в съответните университе-
ти и колежи. Реалните създатели на 
политики в учебните заведения не-
винаги са добри професионалисти, 
следящи динамиката на процесите, 
липсва им и финансова мотивация. 
Особено внимание следва да се 

обърне на техническите и икономи-
ческите учебни заведения, където 
промените в технологиите и в биз-
нес процесите са значими.

- Кой е начинът информацион-
ните и комуникационните тех-
нологии да се интегрират още 
по-успешно във всички сфери на 
човешката дейност?

- Редица изследователи преду-
преждават, че прекомерното използ-
ване на социални мрежи причинява 
здравословни проблеми. Всекиднев-
ният контакт между голям брой 
индивиди на различна възраст, с 
различни професии и образование, с 
определени социални и обществени 
виждания ги откъсва от реалния жи-
вот и ги пренася в един виртуален 
свят. Не бива да забравяме думите 
на Николас Кар, според който Google 
все повече ни оглупява. Според него-
вата теория с увеличаване на обема 
на информация и чрез социалните 
мрежи стават изменения с нашите 
възприятия,  а заключенията, кои-
то правим, са все по-неподредени, 
по-неструктурирани. Това води до 
съзнание, което привиква да работи 
с частична информация, с отделни 
факти и със сведения, които не са 
свързани помежду си. В резултат на 
това човек все по-трудно се справя 
с голям текст и  с по-мащабни ком-
позиции, които изискват определено 
време и внимание. 

- Каква е вашата прогноза за 

Ñúçäàâàíåòî íà 
èíòåëèãåíòíè 
êîìàíäîñè è 

íà îáùåñòâî, 
êóëòèâèðàíî ÷ðåç 

ãåííîòî èíæåíåðñòâî, 
ñà áúäåùàòà çàïëàõà çà 

÷îâå÷åñòâîòî
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Госпожо Паси, навлизаме 
все по-уверено в диги-
талната ера. Пред какви 

предизвикателства ще се из-
правяме занапред в тази ин-
формационна среда?

- Предизвикателствата  са в 
три посоки – инфраструктура, 
услуги и умения на населението 

да се възползва от тях. Тради-
ционно интернет свързаността 
в България, особено в големите 

Предприемчиви хора ще 
правят мобилни 

приложения и софтуерни 
решения за всеки проблем

Гергана Паси е президент 
на Паневропа България,  
дигитален шампион на 
България, координатор и 
учредител на Дигитална-
та национална коалиция 
(ДНК), бивш министър по 

европейските въпроси и зам.-ми-
нистър на външните работи в две 
последователни правителства. 

Гергана Паси:

Обществото Обществото 
ще става ще става 
свръхпрозрачносвръхпрозрачно

дигиталния свят, в който ще жи-
вее човечеството през 2050 г.?

- Дългосрочните прогнози в мно-
го случаи се оказват неточни. Така 
например 50-годишната прогноза, 
направена през 60-те години на 
миналия век, е предвиждала въз-
душни таксита, екскурзии до Лу-
ната, космически пътешествия и 
нищо за персоналните компютри 
и глобалните информационни кому-
никации. Това, което мисля, че ще 
се осъществи със сигурност, е уве-
личаване многократно на знания-
та, създаване на нови технологии, 
позволяващи прогресивно развитие 
на човечеството, така също и ин-
струментариум за увеличаване про-
дължителността на живота. Загад-
ката за функционирането на мозъка 
до голяма степен ще бъде изяснена. 
Не изключвам негативни събития с 
катастрофални последствия, тъй 
като в глобалното информационно 
общество социалните мрежи може 
да позволят появата на политиче-
ски водачи, които да предизвикват 
необмислени конфликти. Ще се из-
куша да направя и една малка фан-
тастична прогноза, например от-
критие на информационното поле, 
по подобие на гравитационното и 
електромагнитното поле. То се раз-
пространява със скорост, по-голяма 
от тази на светлината. Може би 
тогава някои от регистрираните 
параявления ще бъдат обяснени.

17ИКОНОМИКА
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градове, е на световно ниво. Ако 
обаче в нея не се инвестира дъл-
госрочно, тази статистика може 
да се промени. Изоставяме с пуб-
личните онлайн услуги, популярни 
като електронно правителство. 
Същото важи и за дигиталната 
компетентност на българите.  На-
шите  ИТ специалисти са на от-
лично ниво, но средният българин 
няма достатъчно базисни умения, 
които да му помогнат да е интег-
риран в дигиталната икономика. 
Това изисква целенасочени усилия 
и политики.

- Информационните и комуни-
кационните технологии се раз-
виват динамично. Как това про-
меня живота на земята и какви 
новости по ваша информация се 
очаква да придобият масовост в 
предстоящото десетилетие?

- Още през 2013-а беше отчете-
но, че броят на мобилните телефо-
ни надхвърли броя на жителите на 
нашата планета. Все повече тези 
телефони ще са смарт устрой-
ства, около които гравитира еже-
дневието ни, за добро и за лошо.  
Чрез тях ще общуваме и споделя-
ме, ще правим бизнес, ще учим, ще 
пазаруваме и т.н. Това няма как да 
не промени живота на земята. А 
то, от своя страна, естествено 
ни въвежда в епохата на свръх-
прозрачното общество, за което 
трябва да сме готови с всичките 
последици.  Следващото десети-
летие ще е времето на масовото 
общуване чрез новите технологии. 
Иновации като 3D принтиране ще 
имат трансформиращо въздейст-
вие. И все по-естествено ще ни 
звучи перспективата да виждаме 
коли без шофьори например.

- Как новите технологии про-
менят икономиката и какви ха-
рактеристики ще има техноло-
гичната икономика на близкото 
бъдеще?

- Изчезват географските гра-
ници, така както ги познаваме от 
XX век.  Добрата идея ще се бори 
за световно, а не локално призна-
ние. Качеството на живот ще рас-
те, защото иновациите всъщност 
трябва да правят ежедневието ни 
по-удобно и лесно.  Те ще имат 
обаче и съпътстващи неудобства – 
ако не се готвим за промяната, за 
някои от нас тя ще е болезнена – 
като загуба на работни места или 
професионална неудовлетвореност. 
Паралелно с това вече виждаме как 
цели индустрии се променят зави-
наги – вземете издателската дей-
ност, която претърпя революция 
с Amazon, или музикалната индус-
трия.  В следващото десетилетие 
такива промени ще настъпят и в 
публичните сектори като здравео-
пазване и образование.

- Обемът на цифровата ин-
формация расте експоненциално. 
Тя трябва да се обменя с все по-
висока скорост, да се обработва 
бързо и да се съхранява надежд-
но. Какви са рисковете за сигур-
ността на информацията, а и на 
самите потребители?

- Убедено мога да кажа нещо, 
валидно още от римското право 
– възможната злоупотреба по ни-
какъв начин не следва да препят-
ства употребата. Възможността 
чрез новите технологии някой да 
ни контролира е далеч по-маловаж-
но от шанса да споделяме инфор-
мация помежду ни. Тъй като компю-
трите традиционно карат масите 
да се страхуват от тях, тези 
рискове ще бъдат преувеличавани 
и използвани от недобронамерени 
или некомпетентни хора. Все по-
вече ще чуваме и разбираме неща 
като облачни технологии, big data, 
интернет на нещата и т.н. Домът 
ни ще е свързан с колата, тя с 
офиса, той с нашия мобилен теле-
фон и т.н., докъдето всеки от нас 

индивидуално търси и желае тази 
свързаност.

- Изграждането на информа-
ционно общество е процес във 
времето, който изисква и корен-
на промяна на образованието. 
Как да се извършва това обно-
вление на образователната сис-
тема и на методите за препода-
ване?

- Първо трябва да спрем да 
говорим, че образованието е кон-
сервативна система и промяната 
там е нежелателна.  Просто защо-
то светът е различен днес и да 
твърдим, че класната стая трябва 
да е такава, каквато беше преди 
сто години, буквално е недално-
видно и вредно. Нашите деца не 
познават епохата без интернет, 
без таблет и мобилен телефон и 
наличието им променя и качест-
вата, и уменията, които искаме 
те да притежават. Новите тех-
нологии вече промениха смисъла 
на образованието – информацията 
е общодостъпна, а училището все 
повече трябва да създава умения, 
включително и дигитални. Разбира 
се, никоя промяна в класната стая 
не може да се случи без учителите 
ни да бъдат привлечени за съюзни-
ци. Тях трябва да убедим, че деца-
та очакват нещо съвсем различно, 
прекрачвайки класната стая в 2014 
г. Път към това е инвестиране в 
обществения престиж на учител-
ската професия и в ролята им на 
будители.

- Кой е начинът информацион-
ните и комуникационните тех-
нологии да се интегрират още 
по-успешно във всички сфери на 
човешката дейност?

- Много важно е публичните ин-
ституции да прегърнат промяна-
та, а не да се страхуват от нея. 
Правителствата в Европа и по 
света все по-малко ще се разде-
лят на леви и десни и все пове-

Öåëè èíäóñòðèè ñå ïðîìåíÿò çàâèíàãè - 
íàïðèìåð èçäàòåëñêàòà äåéíîñò, êîÿòî 

ïðåòúðïÿ ðåâîëþöèÿ ñ Amazon
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Íàøèòå äåöà íå 
ïîçíàâàò åïîõàòà 
áåç èíòåðíåò, áåç 
òàáëåò è ìîáèëåí 

òåëåôîí. Òîâà 
ïðîìåíÿ è óìåíèÿòà, 
êîèòî èñêàìå òå äà 

ïðèòåæàâàò 

че – на открити и затворени, 
задкулисни. Европа отдавна 
говори за отворени данни и 
открито управление. Ние все 
още сме в каменната ера на 
електронното правителство. 
Цялата информация, която не е 
секретна или не е лични данни, 
трябва да бъде на светло, в 
ръцете на предприемчиви хора, 
които ще започнат да правят 
мобилни приложения и софтуер-
ни решения за всеки проблем. 
Гражданите ще се чувстват 
все по-овластени и ще искат 
да участват в процесите на 
вземане на решения.  Полити-
ците няма да могат да им от-
кажат това право.

- Каква е вашата прогноза 
за дигиталния свят, в който 
ще живее човечеството през 
2050 г.?

- През 2050-а няма да гово-
рим за дигиталния свят, то-
гава всичко ще е дигитален 
свят. Интернет на нещата, 
5G интернет ще бъде като 
въздуха, който дишаме, умните 
градове ще правят живота ни 
далеч по-качествен и чист, а 
дигиталните технологии ще 
бъдат начин на живот. Знание-
то ще е достъпно в още по-го-
ляма степен и в реално време. 
Целият бум на технологиите 
ще прави още по-търсени мо-
ментите с приятели и природа 
във физическия свят.

19www.economic.bg ИКОНОМИКАИКОНОМИКА
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Проф. Славински, навлизаме 
все по-уверено в дигитална-
та ера. Пред какви предиз-

викателства ще се изправяме зана-
пред в тази информационна среда?

- Предизвикателствата ще дойдат 
от няколко посоки: 

 Технологични новости – развой-
ните лаборатории и центрове рабо-
тят непрекъснато и ентусиазирано и 
новостите ни заливат всеки ден;

 Неравномерно развитие – тем-
повете на разпространение на ци-
фровите технологии и свързаните с 
тях услуги са доста неравномерни за 
различни географски области, иконо-
мически зони, малцинствени групи и 
др. Може да се каже, че България вече 
е типичен пример за цифрово разде-
ление между големи градове / турис-
тически центрове и слабо населени 
селски райони;

 Злоупотреба с данни и достъп – 
електронното управление, електрон-
ната търговия и различните видове 
финансови транзакции, както и въз-
можността за анонимно участие в ци-
фровите мрежи са едно непрекъснато 
изкушение за злоупотреби и стремеж 
за заобикаляне на правилата. Като се 

добави и фактът, че невинаги законо-
вата и нормативната рамка са на ви-
сотата на технологичните нововъве-
дения и възможности, то картината 
става много драматична и борбата 
се води с променлив успех. Добре е да 
се каже, че инструментът „саморегу-
лиране от страна на доставчиците 
на услуги” е едно много мощно и не-
достатъчно използвано оръжие.

- Информационните и комуника-
ционните технологии се развиват 
динамично. Как това променя жи-
вота на земята и какви новости по 
ваша информация се очаква да при-
добият масовост в предстоящото 
десетилетие?

- Това, което е характерно за по-
следните 10-15 години, е, че всички 
компютърни и комуникационни съоръ-
жения, както и хората, които ги полз-
ват, са свързани в разнообразни мре-
жи. Сигурно днес мисълта на Декарт 
трябва да се перифразира: „В мрежа-
та съм, значи съществувам”. Млади-
те хора така са свикнали с това, че 
не го считат за новост. В тяхното 
съзнание Бог е сътворил света ци-
фров и веднага е споделил това във 
Facebook.

От няколко години набира сила 
един нов феномен, наречен интернет 
на нещата (Internet of Things). Ако 
досега в мрежата зад всеки адрес 
стоеше определена личност, екип от 
хора или организация, управлявана от 
хора, то сега зад адресите стоят и 
неодушевени предмети – леки коли, 
електрически инсталации, интели-
гентни къщи, соларни или вятърни 
инсталации и всичко, което можете 
или не можете да си представите. Те 
следят или управляват процеси, общу-
ват помежду си или с хората, вероят-

Има необходимост от умения с по-дълготрайно 
използваем ефект, за сметка на знанията, които са все 

по-лесно достъпни и все по-бързо променящи се

Проф. Антони Славински:

Проф. Антони Славински е 
преподавател в Нов българ-
ски университет. Работил е 
22 години в Научноизсле-
дователския институт по 
съобщенията, бил е един от 
изпълнителните директори 

и вицепрезидент на БТК, отговарящ за 
проекта Digital Overlay Network. В пе-
риода 1997-1999 г. е председател на 
Комитета по пощи и далекосъобщения, 
след това до 2001 г. е министър на 
транспорта и съобщенията. От 1994-а 
е член, а от 2011 г. е и председател на 
Настоятелството на НБУ. От 2001 г. е 
почетен професор на НБУ и ръководи-
тел на департамент „Телекомуника-
ции” до 2011 г. Председател е на Асо-
циация „Телекомуникации” от 2002 г.

Технологиите Технологиите 
са новата разделителна линияса новата разделителна линия



21ИКОНОМИКАwww.economymagazine.bg

но и ще поемат някакви отговорно-
сти. Друго, което може да се очаква, 
е използването на цифровите мрежи 
в много по-широк кръг човешки дей-
ности и все по-тотално като време 
и място. Все по-широк става обхва-
тът на електронното управление и 
обслужване, електронната търговия, 
социалните мрежи, дистанционно-
то обучение, отдалеченото работно 
място и „номадския” начин на живот 
и работа и много други явления. Все 
по-тоталното използване на цифрови-
те мрежи обхваща масовата достъп-
ност до безжични високоскоростни 
мрежи, глобалния характер на предос-
тавяната информация, възможността 
за качествен машинен превод в 
реално време. Изобщо, премахва-
не на всички бариери и трудности 
пред глобалното общуване.

- Как новите технологии про-
менят икономиката и какви ха-
рактеристики ще има техноло-
гичната икономика на близкото 
бъдеще?

- Най-характерното за след-
ващите десетина години ще е 
„проникването” на елементи от 
информационните и комуника-
ционните технологии по хоризон-
талата във всички възможни сфе-
ри. Понятия като интелигентни 
градове (защо не и села), инте-
лигентни къщи, интелигентни 
производства и комунални услуги 
очертават ясно тази тенденция. 
Трябва обаче да се подчертае и 
разбере, че това не е някаква 
модна тенденция или рекламен 
шум, а става дума за повишава-
не на ефективността и произ-
водителността. Тази тенденция, 
съчетана с глобализирането и 
преразпределението на пазарите, 
ясно очертава къде ще се води 
пазарната „война” и какви умения 
и знания ще са необходими на ли-
дерите…

- Обемът на цифровата ин-
формация расте експоненциално. Тя 
трябва да се обменя с все по-висо-
ка скорост, да се обработва бързо 
и да се съхранява надеждно. Какви 
са рисковете за сигурността на ин-
формацията, а и на самите потре-
бители?

- Истина е, че обемът на цифро-
вата информация расте главолом-
но. Истина е, че съгласно закона на 
Moore броят на транзисторите на 
единица площ в интегралните схеми 
се удвоява на всеки 18-24 месеца. Вяр-
но е, че скоростта на достъп расте 
непрекъснато, но най-важното през 
последните 20-ина години е, че изчис-

лителната и комуникационната тех-
ника поевтиняха драматично и това 
позволи процесът на глобализация на 
мрежовото пространство да достиг-
не и най-бедните и изостанали дър-
жави. Това, в крайна сметка, е клю-
чът към глобализацията. Колкото до 
сигурността на информацията, както 
казах по-горе, борбата се води с про-
менлив успех, като всички се надява-
ме и вярваме, че и законността ще 
побеждава…

- Изграждането на информацион-
но общество е процес във времето, 
който изисква и коренна промяна на 
образованието. Как да се извършва 
това обновление на образователна-

та система и на методите за пре-
подаване?

- Въпросът е изключително акту-
ален и по него работят както дър-
жавната администрация, така и учи-
лищата и университетите, а също и 
неправителствени организации. От 
това обаче не следва, че са постиг-
нати кой знае какви добри резулта-
ти. По-скоро е създадена консенсусна 
обстановка, че са необходими спешни 
и ефективни действия. Най-общо ка-
зано, необходимо е да се актуализи-
рат учебните програми, така че да 
отговарят в максимална степен на 
дефинираните и искани от бизнеса 
компетенции на завършващите сту-

денти. Трябва да се отбележи, 
че нараства необходимостта от 
умения, които имат по-дълготрай-
но използваем ефект, за сметка 
на знанията, които са все по-лес-
но достъпни и все по-бързо проме-
нящи се. Специално в сферата на 
ИКТ Европейската комисия е раз-
работила доста подробна систе-
ма за необходимите компетенции, 
изисквани от бизнеса. Разбира се, 
остава в пълна сила изискването 
да се работи в тясно сътрудни-
чество с водещи местни и чуж-
дестранни фирми, като се търси 
максимална ефективност и за 
двете страни.

- Кой е начинът информа-
ционните и комуникационните 
технологии да се интегрират 
още по-успешно във всички сфе-
ри на човешката дейност?

- Политическа воля, професио-
нализъм и ресурсно осигуряване. 
Съжалявам за краткия отговор, 
но по-дългият отговор е десети-
на страници.

- Каква е вашата прогноза за 
дигиталния свят, в който ще 
живее човечеството през 2050 
г.?

- От една страна, виждам свят 
на интелигентни хора, наблюдава-

ни и контролирани от множество дат-
чици, общуващи глобално без езикови и 
други бариери, занимаващи се с висо-
котехнологични проекти, изправящи се 
непрекъснато пред нови предизвика-
телства, с великолепно здравно осигу-
ряване и с основен жизнен проблем пре-
храната на нарастващото население. 
От другата страна са хора, отказали 
се от високите технологии, разчита-
щи на най-обикновено общуване, близо 
до природосъобразния начин на живот, 
занимаващи се с по-елементарни дей-
ности, свързани отново с прехраната. 
За съжаление, не виждам пресечната 
точка между двата свята.

Ìèñúëòà íà Äåêàðò 
òðÿáâà äà ñå 
ïåðèôðàçèðà: 

Â ìðåæàòà ñúì, çíà÷è 
ñúùåñòâóâàì
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Господин Статев, навлизаме 
все по-уверено в дигитална-
та ера. Пред какви предизви-

кателства ще се изправяме зана-
пред в тази информационна среда?

- Информацията ни залива, но 
това само по себе си не е от полза 
– може да се превърне в предимство, 
ако човекът, фирмата, обществото 
имат система и инструменти за об-
работка на тази информация и са 
способни да правят изводи и да взе-
мат решения в реално време. 

- Информационните и комуника-
ционните технологии се развиват 
динамично. Как това променя жи-
вота на земята и какви новости 
по ваша информация се очаква да 
придобият масовост в предсто-
ящото десетилетие?

- Медиите  – класически и модерни, 
управляват света чрез натиск върху 
хората, с новини от цял свят, които 
са истини или не, но винаги пови-
шават нивото на стрес и загриже-
ност. Добрата новина е, че новите 
медии и мрежовите общества дават 
алтернативни канали за проверка на 
информацията и за бърза реакция. 

Динамиката на промените във всич-
ки аспекти на живота е толкова го-
ляма, че само информираните и спо-
собни да превръщат информацията 
в познание ще успяват в глобалната 
битка за ресурси, пазари, влияние. 
В предстоящото десетилетие мре-
жите от интелигентни устройства 
(Internet of Things ) ще променят жи-
вота на хората във всички аспекти 
– храна, облекло, медицина, развле-
чения, работа, пътуване, познание. 
Такива мрежи вече съществуват в 
Англия, САЩ, Азия. Първите взаим-
нообучаващи се роботи-хирурзи вече 
са факт.

- Как новите технологии проме-
нят икономиката и какви характе-
ристики ще има технологичната 
икономика на близкото бъдеще?

- Технологиите създадоха съвре-
менното понятие глобален пазар. 
Какво означава това? Всеки може да 
си достави необходимото – вещи, му-
зика, филми от коя да е точка на све-
та чрез порталите за електронна 
търговия – съвременните глобални 
пазарища. Същите технологии скъ-
сяват защитената времева рамка 

на всяка 
и н оваци я 
– ако преди 
една тех-
нология има-
ше живот до 
няколко десетки 
години, сега това 
време е само месеци. 

- Обемът на 
цифровата ин-
формация рас-
те експонен-
циално. Тя 
трябва да 
се обменя 

Битката за конкурентоспособност на нациите минава през 
образованост и умения за използване на технологиите

Петър Статев:

Ставаме Ставаме 
зависими от зависими от 
цифровизиранатацифровизираната  
информацияинформация

Петър Статев е председател 
на клъстер „Информацион-
ни и комуникационни техно-
логии”. През ноември 
миналата го-
дина беше 
избран 

за вицепрези-
дент на Ев-
ропейския 
инс т и т у т 
за теле-
комуни-
кационни 
стандар-
ти (ETSI).
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с все по-висока скорост, да се об-
работва бързо и да се съхранява 
надеждно. Какви са рисковете за 
сигурността на информацията, а 
и на самите потребители?

- Рисковете са във всички посоки:

1. Персонални данни – все по-
вече ставаме зависими от 
цифровизираната информация 

за нашето обкръжение: кадастър, 
документи за самоличност и соб-
ственост, здравни данни, финансови 
данни и т.н. 

2. Критична инфраструктура 
– въвеждането на интели-
гентни устройства за уп-

равление на енергетика, ютилити 
сектор, градски, железопътен и въз-
душен трафик, производствени мощ-
ности и други, изисква специално 
внимание върху достъпа и управле-
нието на тези системи.

3. Мобилност – цялото ни об-
щество е мобилно – рабо-
тим, учим независимо къде 

сме и заради това имаме достъп до 
фирмени, публични, лични данни през 
свободни мрежи. Сигурността и 

управлението на мобилността, 
без ограничаване на вида 

устройство, е пре-
дизвикателна и 

изключително 
важна тема.

Необ хо -
димо е да 
б ъ д а т 
п р и е т и 
н а ц и о -
н а л н и 
приори-

тети в изграждането на системи 
за национална сигурност, както и 
да бъде създавана лична култура за 
информационна сигурност и защи-
та.

- Изграждането на информа-
ционно общество е процес във 
времето, който изисква и коренна 
промяна на образованието. Как да 
се извършва това обновление на 
образователната система и на ме-
тодите за преподаване?

- На първо място, като образо-
вателната система възпитава сво-
бодолюбие, мислене, здравословен 
начин на живот – въвежда ценнос-
ти и едва след това учи – въвежда 
познание.  Преди повече от 200 го-
дини Робърт Колидж в Истанбул е 
бил онази прогресивна и просветна 
среда, която е създала лидерите на 
нашето просвещение. Днес възмож-
но най-бързо трябва да премахнем 

бюрократите от училището и уни-
верситета и да създадем условия 
там да се върнат просветителите 
и будителите. Технологиите са само 
средство, а не цел в битката за об-
разованост.

- Кой е начинът информацион-
ните и комуникационните тех-
нологии да се интегрират още 
по-успешно във всички сфери на 
човешката дейност?

- Битката за конкурентоспосо-
бност на нациите минава през об-
разованост и умения за използване 
на технологиите. Живеейки в свър-
зания свят (connected world, including 
Internet of Things) хората естестве-
но ще използват достъпните техно-
логии – както днес никой не се изне-
надва от самолети, кораби – морски 
и космически, мобилни устройства и 
т.н. 

- Каква е вашата прогноза за ди-
гиталния свят, в който ще живее 
човечеството през 2050 г.?

- Светът на хората, както и пре-
ди 10 000 години, ще бъде материален 
– храна, вода, дрехи, вещи, градове, 
пътища, и т.н. Но ако държавите и 
обществата харчат по-малко за оръ-
жия (тази година НАТО покани всички 
държави от ЕС да увеличат военни-
те си бюджети) и повече за научни и 
технологични изследания – то бихме 
могли да усвояваме енергийните ре-
сурси на Земята много по-ефективно 
и безопасно; да живеем по-дълго и 
по-добре; да ликвидираме зоните на 
бедност, болести и огнища на теро-
ризъм;  да колонизираме близките 
планети.  И

Âúçìîæíî íàé-áúðçî 
òðÿáâà äà ïðåìàõíåì 

áþðîêðàòèòå 
îò ó÷èëèùåòî è 
óíèâåðñèòåòà è 

òàì äà ñå âúðíàò 
ïðîñâåòèòåëèòå è 

áóäèòåëèòå
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