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Прочитайкитемата, първотонещо, за което се замислям е – колко далеч
е 2030-та година от сегашния момент? До настъпването ѝ остават малко
повече от 13 години. Логично следва въпросът 13 години много ли са или са
малко?

Дори и да не беше валидна теорията за относителността на Айнщайн,
отговорът пак нямаше да е еднозначен. И все пак, можем да добием предс-
тава, като направим една ретроспекция – какъв беше светът преди 13 го-
дини и какво беше новост тогава. През 2003 все още не съществуваха Gmail,
iPhone, нито пък Android (тогава иновативни бяха телефоните с камера).
FacebookбешеизвънкласнотозаниманиенахарвардскиявторокурсникМарк
Цукърбърг. А днес смартфоните са част от ежедневието ни, социални мре-
жи използватдори и хората втретата възраст, а електронната поща чес-
то се счита за остарял метод на комуникация. Мога да продължа да избро-
явам примери, но ще се огранича и само ще уточня, че казаното е валидно и в
много други области като нанотехнологиите, медицината, биотехнологи-
ите, изкуствения интелект и др. Живеем във времена, в които иновациите
се случват постоянно, растежът е с експоненциални темпове. Технологии-
те често остаряват по-бързо, отколкото трае един университетски курс
на обучение и способносттана хоратада се адаптираткъмновостите е от
решаващо значение.

Може би се питате защо говоря за високи технологии след като българ-
ският принос е меко казано скромен. Смятам, че за 13 години това не само
може, но и трябва да се промени. Необходимо е да вложим много усилия в
името на тази цел, за да не бъдем само потребители, но и да се превърнем
в двигатели натакиватехнологии. Но защо е нужнотова на България?Нуж-
но е, защото освен, че носят престиж и влияние, те имат висока добавена
стойностиинвестициите втях биха се отплатили с подем викономиката,



новооткрити висококвалифицирани работни места, увеличена конкурент-
носпособност на Българския бизнес. Считам и, че бихме имали човешкия ре-
сурс за такава дейност – неведнъж сме показвали, че сме способна нация, ус-
пехите на националните ни отбори по природни науки потвърждаваттова
твърдение. За съжаление, обаче, в момента този потенциал не се развива в
България, а „изтича“вчужбина.Итукестественоидвамоментътдасевър-
на към заглавието – как я мечтая иновативната България през 2030 година.
Мечтая за една България, която е способна да задържи най-ценните си кад-
ри, иновативна България, в която тези кадри се развиват пълноценно и са
напълно конкурентноспособни на международно ниво. Мечтая в модерните
и популярни технологии на бъдещето да има и българска следа.

Но отново подчертавам – за да се случи това трябва да извървим дълъг
път. Децата, на които им предстои догодина да прекрачат училищния праг
за първи път, ще бъдат първокурсници през 2030 година. Ако искаме да раз-
читаме натях катомлади специалистиииноватори,трябва още отсега да
бъде въведена съвременна форма на обучение, която да стимулира гъвкаво-
то мислене и да развива уменията за решаване на проблеми. Да бъде високо
оценявано не папагалското възпроизвеждане на информация, а пълноценно-
то ѝ разбиране и грамотното ѝ използване на практика. Нужно е таланти-
те на децата да бъдат разпознавани и развивани още от началните класо-
ве, вместо да бъдат поставяни в калъпи. Не на последно място, в България
трябва да бъде бъде развита достатъчно благоприятна, конкурентоспо-
собна и привлекателна среда, която да задържи най-качествените хора.

Надявам се, че проектите като София Тех Парк ще се наложат като доб-
ри практики и че образованието (от начално до висше) най-сетне ще пре-
търпикачественатареформа,откоятоиманужда.Самопотозиначин„ино-
вативната България“ на бъдещето ще е реалност, а не просто една мечта!
Очаквам я през 2030 година.
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