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Пощенските гълъби  

На покрива на старата ни къща, там, където керемидите изглеждат 

като шарен килим, живеят два гълъба с красиви имена Гълъбина и Гълъбин. 

Те не са какви да е гълъби, а пощенски. Правилно прочетохте - пощенски 

гълъби. И сега да не си помислите, че се доставят по пощата?   

Нека  чуем разказа за този вид гълъби точно от тях. Те с желание ще 

ни разкажат за себе си и предците си. 

Гълъбчетата поправиха с човчици перцата си, сгушиха се едно до 

друго и пръв започна да разказва Гълъбин: 

-Много отдавна в древен Египет, Персия и Рим хората разбрали, че 

гълъбите са свързани завинаги с родния си дом. Разбрали също, че ако един 

гълъб се е излюпил в Рим и бъде занесен в друг град - той непременно ще се 

върне в Рим. 

- Понякога и хората разгадават тайните на птиците. – обади се 

Гълъбина. 

А Гълъбин продължи: 

- Когато хората се уверили, че гълъбите се връщат в родното си 

място… Решили да се възползват от това качество на птиците. Прикрепяли  

към крачето или крилцето на пощенски гълъб бележка и той винаги я носел 

в родния си град. И нещо повече, той се връщал точно там, където се е 

излюпил.  

- Разбрах. Ние сме родени тук на този покрив приличащ на шарен 

килим и ако ни занесат в столицата на България - София, то ние ще се върнем 

точно тук.  – обясни Гълъбина.  

- Правилно. Може да ни занесат и в Пловдив или в село Боженци. 

Където и да ни отведат, ние ще се върнем тук. – потвърди Гълъбин. 

- Ние как се ориентираме и не се губим? – попита тя. 

- Това е нашата многовековна тайна. До днес никой не я знае, освен 

нас. Смятам така да остане и занапред, а ти когато пораснеш още малко ще 

разбереш. – отговори на въпроса ѝ той. 
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- Добре, – съгласи се Гълъбина – ще почакам да порасна. 

- През 1870 година обсадили1 град Париж. И тогава наши побратими 

пренесли  стотици  малки писма. Случвало се е разузнавачи да  изпращат  

снимки2 чрез нас и така са  спечелвали  сражения и войни. Това са днешните 

есемеси, които се пишат чрез мобилните телефони. – продължаваше да 

обяснява Гълъбин. 

 
Джейда Мустафа от 3-ти „е“ клас 

- Аз знам от дедите ми, че ни има като изображение на пощенски 

марки. Най-ценната марка е "Базелската гълъбица" от  1845 година,  

защото е първата марка с изображение на бял гълъб. Днес тази марка има 

много висока стойност за филателистите3. – продължи  да говори 

Гълъбина.  

                                                           
1 Обсада – обкръжение, блокада  

2 Снимки – смята се, че първата успешна фотографска снимка е направена през 1826 год. и е дело на 

френския изобретател Жозеф Нисефор Ниепс. А през 1888 г. – Американският изобретател Джордж 

Истман пуска в продажба евтин и прост за използване фотоапарат „Кодак“. 

3 Филателист – човек, който събира и подрежда пощенски марки в класьори. На 18 юни 1926 г. в Париж е 

основана Международната организация по филателия. Виж в галерия фотографии на стари фотоапарати.   
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- От всичко, което знаем за нас и предците ни, ние можем само да се 

гордеем с родолюбието и отзивчивостта4 си.  

Разказаха всичко това нашите гълъбчета и се сгушиха мълчаливи още 

по-близо едно до друго. Главиците потънаха в перцата на гушките им. За 

какво си мислеха…? Не зная. Но ако науча ще ви разкажа със сигурност. 

 

 
Село Боженци  

Б. а. 

Село Боженци е обявено за  Архитектурно-исторически резерват – 

„Боженци“ на 6 септември 1964 г. В него са запазени над 100 автентични5 

къщи на два и три етажа. Те будят възхищение с неповторимата си 

архитектура. През селото тече река Божанка, а над селото се намира 

храм „Св. Пророк Илия”, построен през 1839 г. 

 

                                                           
4 Отзивчив – готов да помогне  

5 Автентичен – същински, истински, така както са били направени за първи път 
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Вестоносците  

 Мислиха, що мислиха и изведнъж Гълъбина попита:  

 - Гълъбине, ние докато пренасяме важни писма, хората какво правят? 

Само стоят и чакат? Ами ако решим да не се приберем някой ден и тръгнем 

по света като пътешественици, те какво ще направят?  

 
Никол Рашкова 3-ти „е“ клас 

 - Някои от тях наистина само ще чакат, докато други ще се заемат с 

тази работа. В древността тези хора се наричали вестоносци. Двете най-

важните неща,  които трябва да направят вестоносците са: – първо, да стигне 

вестта до когото е адресирана и второ, това да е много бързо. Но няма как, 

ако не летиш, това да се случи, нали? – попита Гълъбин и се изпъчи, след 

което продължи – Навсякъде им правели път. И когато вестоносецът 

пристигне - това бил най-критичният момент. Той  не знаел каква новина 

носи.  В свитъка можело да пише и лошо, и хубаво. Когато новината била 

добра, отрупвали вестоносеца с дарове. Когато била лоша… понякога 

ядосаният получател казвал: „Убийте вестоносеца“! 

- Такива са хората, – продума Гълъбина - дори и услуга да им 

направим, те винаги могат да ни убият, само защото са по-силни, а не по-

мъдри от нас.  
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- Права си, но нека кажа ясно и високо, че не  всички хора са такива. 

Повечето от тях са добри. – допълни Гълъбин. 

Понякога човеците са странни, дори когато им вършиш услуга те се 

държат лошо. Надявам, че в древна Елада с пощенските гълъби, които 

разпространявали новините от Олимпийските игри, хората са се държали 

добре.  

 

Пощальони  и глашатаи 

 - Искаш ли да полетим? Така ще разгледаме квартала отвисоко. – 

попита Гълъбина. 

 - Разбира се. – отвърна Гълъбин. 

И двете гълъбчета полетяха. Издигнаха се нависоко. Видяха шарените 

покриви на къщите. Минаха над короните на дърветата и изведнъж 

Гълъбина извика: 

 

 Селен Мехмед 3-ти „е“ клас 
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- Гълъбине, виж пощальонът носи писма. 

- Да-а-а, виждам колко добре изглежда със синята си униформа и каква 

шапка има, а чантата му е голяма - в нея носи писма и вестници. Виж, има 

златни кантове на ръкавите, на джобовете - също. Дали ще ми отива такава 

униформа, а? – попита Гълъбин и се опита да си представи как би изглеждал 

облечен в нея.  

 

      Тасим Еминали 1-ви „в“ клас  

- Искам да знаеш, че понякога хората казват, че той е пощаджия, но 

дали ще кажем  пощальон или пощаджия важното е, че знаем за кого става 

въпрос. 

- Гълъбина, прочел съм в разказ на писателя Чудомир, че в средата на 

миналия век е имало и глашатаи. Те носели със себе си барабан, спирали 

на определени места в селото, удряли барабана, за да привлекат вниманието 

и казвали важни съобщения на висок глас. – радостно обясни той. 

- От всичко което си казахме досега стана ясно, че освен  пощенските 

гълъби има и хора,  които пренасят информация. – обобщи тя. 
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Намесих се в разговора, за да им разкажа кой е писателят Чудомир. 

Имената му са Димитър Чорбаджийски, познат на всички, като Чудомир. 

Той е роден в село Турия на 25 март 1890 година. Днес къщата на известния 

български разказвач и художник е музей с неговия псевдоним6 „Чудомир“. 

Музеят се намира на улица „Трапезица“ № 6 в град Казанлък.  

Изслушаха ме внимателно гълъбчетата и литнаха. Порадваха се на 

гледката отвисоко и отново кацнаха на покрива, приличащ на шарен килим.    

 

Кой е изобретил телеграфа  

Докато Гълъбина и Гълъбин радостно обсъждаха колко красиво е 

мястото, на което живеят, към тях се приближи дядо гълъб със странното 

име Бел.  

 

Ямур Бинбашъ 3-ти „е“ клас 

                                                           
6 Псевдоним –  свободно избрано име, с което човек се изявява в обществото. Обикновено псевдоним се 

използва от писатели, журналисти, художници, артисти и др. 
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Дядо Бел поздрави с добър ден, изчака да приключи веселият им 

разговор и ги попита: 

- Някой от вас двамата знае ли, кой и кога е  изобретил телеграфа? 

 Гълъбина и Гълъбин не успяха да му отговорят, защото  мисълта им 

се насочи към името на дядото.  Недоумяваха как така, след като перцата му 

са черни,  името му е  Бел. Когато той разбра, че гълъбчетата не могат да му 

отговорят на въпросите, започна да обяснява: 

 - Телеграфът е първото откритие в областта на телекомуникациите. 

Първият електрически телеграф е изобретен от барон  Павел Шилинг, през 

1832 година. Телеграфът имал 16 бутони за изписване на текст и 

предавателно устройство, което посредством кабели изпраща 

информацията. Когато сигналът бъде приет от друг телеграф, намиращ се на 

десетки километри  - информацията се е разпечатвала на хартиена лента.    

 
Павел Шиллинг в своя работен кабинет 

Дядо Бел огледа гълъбчетата и продължи важно, важно:   

- Пет години по-късно, на 4 септември  1837 година, изобретателят на 

„Морзовата азбука“ - американският художник Самюъл Морз измисля 

начин да се предава информация чрез къси и дълги звукови сигнали - 

наречени „тире“ и „точка“. Тогава е създаден „Апаратът на Морз“. 
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- Как така, дядо? – не издържа и попита Гълъбина.  

 
Самюъл Финли Бриз Морз 

 

- Много лесно, дядовото. Чрез „Морзовата азбука“ се предава звук, 

който е от дълги и къси сигнали. Този звук преминава по кабел и се приема 

от приемник, след това информацията се изписва на хартия. Сега ще ви кажа  

как се изписва с морзовата азбука  сигнал за помощ, познат като  SOS,  (· · · 

– – – · · ·). –  обясни  дядо Бел. 

- Колко интересно, дядо. – тихичко каза Гълъбин. 

Още много неща ще научите, но първо отидете да се нахраните. Не 

чакаха втора покана гълъбчетата и отлетяха.  
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Телефонът  

Докато кълвяха житни зрънца, Гълъбина и Гълъбин разговаряха за  

важността от изобретенията на човечеството. Когато приключиха с обяда, 

те се приземиха отново на покрива и се зачудиха, дали някои ден и те ще 

изобретят нещо. Аз им пожелавам от сърце това да се случи, но нека чуем 

дядо Бел  какво ще им каже: 

- Нахранихте ли се, гълъбчета?  

 

Христо Желев Михов 2-ри „а“ клас 

 

Поклатиха главици Гълъбина и Гълъбин, а дядо Бел продължи да 

разказва: 

- Дълги години след създаването на телеграфа хората смятали, че е 

невъзможно човешки глас да пътува през кабел. Но на 7 март 1876 година   

човечеството е изненадано. Александър Бел е изобретил телефона. 
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            Александър Бел 

- Дядо, сега разбрах защо се казваш Бел. Кръстен си на именития учен 

Александър Бел. – извика радостно Гълъбина. 

- Правилно. Много си наблюдателна. – погали я с крилце дядото и 

продължи – Искам да знаете, че телефонът  е  телекомуникационен апарат, 

който получава звук от човешки глас и го предава на големи разстояния. 

Телефонните апарати имат микрофон, слушалка, звънец и клавиатура или 

шайба.   

За да бъде използван телефонът от илюстрацията е необходимо да 

натиснем няколко пъти вилката.   

 

Странно нещо, нали?  
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Никола Тесла и мобилният интернет 

 

Мина доста време откакто дядо Бел бе разказа кой е създателят 

телефона. Когато един ден отново кацна до Гълъбина и Гълъбин и с ведър 

глас започна да обяснява: 

 
Джейда Мустафа 3-ти „е“ клас  

 

 - Двадесет и пет години след като телефонът бил изобретен от 

Александър Бел, луксозните телефони апарати в началото на двадесети век  

изглеждали така. – рече той и извади из под крилото си снимка, която показа 

на гълъбчетата.  
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 - Много е красив, дядо. – обади се първа Гълъбина.  

 А дядото продължи да говори: 

- А-а-а, забравих да кажа, че през 1889 г. в Съединените американски 

щати  започват да се използват таксофони. Това са  телефонни-автомати, 

които работят с пускане на монета. Като днешните кафе машини. 

- Сигурно е било много забавно! – отбеляза Гълъбино. 

А дядо Бел продължи да разказва: 

- В началото на 20 век хърватският изобретател Никола Тесла е 

говорил за - система за събиране на информация, която може да се  

излъчва на  преносими устройства. Казвал също, че е възможно да бъдат 

прехвърляни снимки и текстове без да са необходими кабели.  Преди повече 

от 120 години Тесла е говорил за  мобилните телефони и Интернет. Тогава  

никой не си е представял, че това може да се случи.  

 

Така е изглеждал Никола Тесла по това време 
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 - Никола Тесла. – повтори Гълъбин, за да запомни това име.  

 -Точно така, – каза дядото и добави – той е познат и с името 

„Властелинът7 на мълниите“, дадено му от неговия приятел писателят 

Марк Твен. Запомнете също, че Никола Тесла е изобретил променливото  

електричество – това, което се използва и днес. Освен всичко, което 

разказах,   Тесла  за първи път в света показва, как може да се управлява 

малко корабче с дистанционно управление. А днес как включваме и 

изключваме телевизора? С дистанционно, разбира се. 

 - Властелин, властелин… - започнаха да викат високо гълъбчетата. 

 - Добре, деца. Оставям ви да се порадвате на наученото, а аз отивам да 

погледна дали някой ме е търсил по телефона.   

 

Б.а. Препоръчвам Ви да прочетете книгите „Принцът и просякът“, 

„Приключенията на Том Сойер“ и „Приключенията на Хъкълбери Фин“ 

написани от Марк Твен.  

 

Телекомуникационни мрежи 

Докато дядо Бел проверяваше дали някой го е търсил по мобилния му 

телефон, нашите гълъбчета подскачаха по керемидите и повтаряха името на 

световно известния учен Никола Тесла. Те винаги правят така, когато искат 

да запомнят нещо важно. Мина се, не мина много време и дядо Бел извика: 

                                                           
7 Властелин  –   господар, владетел  
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 - Елате, гълъбчета!  

 Те бързо, бързо разпериха крилца и долетяха. 

 - Искам да ви разкажа, че доста време преди да се появи Интернетът 

е била измислена телекомуникационната мрежа. Тя представлява много 

телефонни апарати, свързани посредством кабели, а  всяко телефонно 

устройство си има номер.   

 - Дядо, трудно ми е да те разбера. Можеш ли да ми нарисуваш 

телекомуникационна мрежа? – помоли Гълъбина. 

 - Разбира се. – отвърна той - Извади от джоба на сакото си лист и 

химикал и нарисува това.  

 

Дървовидна телекомуникационна мрежа 

 

 - Сега ми стана ясно, дядо, – обърна се към него Гълъбин – малките 

кръгчета са телефонните апарати, а чертичките между тях са кабелите, с 

които са свързани. 

 - Правилно! – потвърди дядо Бел – Но имам още нещичко да ви кажа 

и то е, че телефонните мрежи са три вида – фиксирани, мобилни и частни.  
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 - Зная, дядо, – рече Гълъбина и продължи – фиксираната телефонна 

мрежа е създадена от  стационарни телефонните апарати, които са свързани 

чрез проводници8. А стационарен означава, че телефона стои на едно място. 

Вкъщи при баба има стационарен телефон. – подчерта тя.  

 - А аз ще ви кажа за мобилната телефонна мрежа,  - обади се 

Гълъбин  – при този вид телефонна мрежа се използват мобилни телефони. 

Достатъчно е само да има покритие на мобилен оператор и всеки може да 

разговаря с когото си иска. Мобилната телефонна мрежа е известна и като 

клетъчна мрежа. За този вид връзка не са необходими проводници. 

 
 Фатманур Вели 3-ти „е“ клас 

                                                           
8 Проводници – кабел, жица или проводник означава едно и също нещо.  
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Когато баба Гардения чу за трите вида телефонни мрежи веднага 

долетя и започна да обяснява: 

 - Частната телефонна мрежа обслужва малко на брой телефони, 

свързани един с друг посредством кабели. Ето например в нашия 

гълъбарник имаме точно такава. Когато искам да позвъня на дядо Бел, 

набирам цифра 1, а когато искам да се чуя с майката на Гълъбина набирам 

цифра 2. В големите предприятия има такъв вид телефонна мрежа, за да 

разговарят служителите помежду си. – рече баба Гардения и отлетя.   

 До днес гълъбчетата не бяха чували за телефонните мрежи освен за 

мобилната. Но за тях вече знаете и вие, деца.   

 

 

Фототелеграфия, факс машина  и 

ксерография 

Баба Гардения разгледа обстойно цветето гардения и се порадва на 

белите ѝ ароматни цветове. Погали с крилце  вечнозеленото храстовидно 

растение и се върна при Гълъбина и Гълъбин. Точно тогава дядо Бел се 

канеше да каже нещо важно,  но Гълъбина го изпревари: 

- Бабо, ти на цветето гардения ли си кръстена? 

- Да, момичето ми. Когато съм се излюпила и ми пораснали перца по  

крилцата, всички видели, че те са бели на цвят. По същото време е цъфтяла 

гарденията. Мама много обича цветята и ме е кръстила  на нея.       

След като всички разбраха на кого е кръстена бабата, дядо Бел започна 

да говори: 
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- За първи път германският изобретател Артур Корн предава 

изображение по електронен път. Това се случило на 17 октомври 1906 год. 

Той успява да предаде снимка на принц Уилям на разстояние от 1800 

(хиляда и осемстотин) километра. 

- Как така, дядо? – не сдържа учудването си Гълъбин.  

- Ами така, – каза дядото, отиде по-близо до Гълъбин и продължи -  

Артур Корн предал снимка на голямо разстояние благодарение на апарат, 

наречен фототелеграф. Когато пораснеш, ще ти стане по-ясно.  

Кимна с глава Гълъбин и ококорен продължи да слуша: 

- Първата работеща факс-машина е създадена през 1924 година. 

Факс-машините сканират изображение от лист хартия и го предават 

абсолютно същото до друга факс машина. - каза дядо Бел и потупа Гълъбин 

по гръбчето. 

 

Съвременна факс-машина 

 

- Когато порасна, бабо, ще стана виден учен. – заяви Гълъбина и 

доизясни - Ще измисля нещо нечувано и невиждано до този момент.  

 - Пожелавам ти от сърце, Гълъбинче. Но до тогава искам още нещичко 

да знаеш и то е, че  през 1949 година  използват  ксерографска машина – 

тя копира изображението. Днес думата ксероск е позната  на всички в 

разговорния език и когато в училище ви искат домашна работа, вие отивате 

в библиотеката и ксерокопирате нужния ви текст.  
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- Точно така правим, бабо. За да не носим в тежките си чанти още 

книги. – радостна потвърди Гълъбина. 

Усмихна се бабата и отлетя отново при цветето гардения, този път за 

да се увери, че вечно зелените ѝ листа не са увехнали. 

 

Невидимото стъкло на  Катрин Блоджет  

 Когато всички гълъби отново се срещнаха на покрива, приличащ на 

шарен килим, Гълъбина се приближи до баба Гардения и започна да 

обяснява: 

 - Бабо, ти ми пожела да стана виден учен. Като Катрин Блоджет ли, 

бабо? 

 - Първо обясни коя е Катрин Блоджет. – помоли Гълъбин. 

 Дядо Бел махна с крило, за да запазят тишина гълъбчетата и започна 

той да говори: 

- Катрин Блоджет е жена. Тя е американски учен. През 1935 година 

е изобретила  „невидимо стъкло“. 

 
Катрин Блоджет 
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- Как така невидимо стъкло, дядо? - прекъсна го Гълъбин. 

- Чуй сега, Гълъбине. Блоджет е направила така, че стъклото да няма 

отблясъци. Това означава, че светлината не се отразява върху повърхността 

му. Откритието ѝ подпомага изобретяването на стъкла за очила и екрани. – 

обясни спокойно дядо Бел. 

- Екрани на джиесеми,  компютри и телевизори ли, дядо? – оживено 

питаше Гълъбин. 

- Колко си умен. Разбира се. Днешните апарати за комуникация са с 

екрани от „невидимо стъкло“. – похвали го дядо Бел. 

Чак сега дойде ред баба Гардения да отговори на Гълъбина.  

- Пожелах ти да станеш изобретател точно като Катрин Блоджет. А 

сега ще споделя, че храната е видима и ние трябва да отидем да потърсим 

нещо за хапване.  

Гълъбина щастлива огледа всички и тъй като нямаше какво да добави, 

гълъбчетата отлетяха да търсят житни зрънца. 

 

Б. а. Най-новите технологии за монитори и дисплеи са изработени 

от материали с течен кристал, цветни филтри, полимерни ориентиращи 

слоеве и плазмени дисплеи. 

 

 

Жични и безжични комуникации 

Похапнаха житни зрънца гълъбчетата и се върнаха. Този път кацнаха 

на липата и пожелаха аз да им разкажа нещо интересно. Не се чудих дълго 

и започнах да им обяснявам това:  

- През 1850 година първият подводен комуникационен кабел е 

предал телеграфна информация. Кабелът бил положен  на дъното на океана 

и свързвал телеграфни станции, намиращи се на сушата. От 2014 година  
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съществува пренос на цифрова информация. Тя се осъществява чрез  

оптично влакно, то представлява тънка прозрачна нишка, направена от 

стъкло или пластмаса и се използва за предаване на  светлинни сигнали. 

 
Антония Оракова 3-ти „е“ клас  

 

Гълъбчетата слушаха с интерес какво им разказвам и не смееха да 

помръднат. Изведнъж Гълъбина нетърпелива ме попита: 

- Разкажи ни как мобилните телефони работят без кабели? 

- Разбира се... Вие сте мои приятели, всеки ден ми гукате и правите 

деня ми по-хубав. Слушайте сега. В клетъчните телефони има печатни 

платки и интегралните схеми. Те са изобретени благодарение на 

постиженията в науката химия. 

-Химията е наука, занимаваща се със структурата и свойствата на 

веществата. - намеси се  дядо Бел. 

Това сме го учили в училище. – обади се Гълъбин. 

- Точно така, – казах аз и продължих – благодарение на печатните 

платки и интегралните схеми може да се предава и получава сигнал от 

ефира.  
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- Ефир означава въздушно пространство. В разговорния език ще 

кажем – получаваме сигнал от въздуха. Хи-хи-хи! – засмя се Гълъбин. 

 
Армина Расим 3-ти „е“ клас 

И аз му се усмихнах, но не спрях да разказвам: 

- Голямото „чудо” се случи през 80-те години, на 20 век. От тогава 

безжичните комуникации се осъществяват чрез поредица от клетки, 

превключващи автоматично потребителите докато се движат. 

- Клетки? Как така се превключваш от клетка в клетка? Да не би да 

искаш да ни кажеш, че влизаш и излизаш от клетки? – пляскаше с крилца 

Гълъбина и питаше. 

- Сега ще ви обясня. Клетъчната мрежа представлява безжична 

телефонна мрежа, съставена от много съседни една на друга „клетки“, 

всяка от които се обслужвана от отделен  предавател. Предавателите са ето 

тези големи антени на жилищните блоковете. Те приемат и предават сигнал 

от сателитите, които обикалят около Земята.  

Обърнаха се да видят гълъбчетата антените на съседния жилищен 

блок. И видяха това: 
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 Антена (предавател)  на мобилен оператор 

А аз продължих да разказвам: 

- Всяка клетка покрива определена площ и всички клетки заедно 

осигуряват покритие на територията на цяла България. 

- Сега разбрах. – отвърна Гълъбина – Използва се думата „клетка“ за 

да се обозначи определено място, на което има телефонна и Интернет 

връзка. Нас не ни интересуват клетките, още повече, че те са невидими. 

Важното е, че можем да говорим по телефона. 

- Виж ти, около нас имало клетки, а ние не сме ги виждали. – пошегува 

се Гълъбин. 

После всички се засмяхме. 

Б. а. През 1961 г.  орбита е изстрелян Telstar – първият  активен  

комуникационен сателит. Днес в орбита около Земята се намират много 

комуникационни сателита. Те излъчват, а домашните сателитни чинии 

приемат сигнал за дигитална телевизия.  
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Електронно телекомуникационно 

средство или джиесем  

Посмяхме от сърце, после застанахме сериозно, защото имаше да си 

кажем още много важни неща.  При това много интересни. А те са: 

- Мобилен телефон,  клетъчен телефон, преносим телефон, мобилен 

апарат и джиесем телефон са синоними9. Казано по научно му - електронно 

телекомуникационно средство. Тези апарати имат батерии, които им 

доставят необходимото електричество, за да работят. И сега ще ви кажа кой 

е изобретил  батерията. Това е Алесандро Волта.  

 
Алесандро Волта 

Той е италиански учен – физик и химик. Но нека се върна на разказа 

за клетъчните телефони или казано по друг начин - джиесемите. Чрез тях 

ние разговаряме, изпращаме текстови съобщения, снимки и видеа.  

- Колко сложно било, а ние си мислим… Хайде-е-е натискаш 

копчетата на телефона и се свързваш с когото искаш. – размишляваше на 

глас Гълъбина – Добър ден, мамо! Как е татко? Как е леля Гълъбица? Кога 

ще се връщате у дома? – имитира телефонен разговор Гълъбина и се залива 

от смях. 

                                                           
9 Синоними – думи близки по значение, които се пишат и изговарят различно. 
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- Ще се върнат, ще се върнат. - увери я баба Гардения усетила шегата 

на Гълъбина. 

Разбрал, не разбрал дядо Бел допълни: 

- Вместо да се чудиш къде са родителите ти, позвъни им. Ето ти 

джиесема. -  каза дядото и подаде мобилния апарат на Гълъбина. 

Нали и вие, деца, звъните на своите родители? Когато искате да ги 

попитате нещичко или да им съобщите нещо важно.  

 

Б. а. Само през месеците юли, август и септември 2011 година  в 

света са продадени - четиристотин и четиридесет милиона и половина   

мобилни телефони.  

 

Интернет 

 

Когато всички очаквахме Гълъбина да позвъни по джиесема на майка 

си тя каза: 

-Защо да звъня, дядо? Ще осъществя видео връзка. Така ще можем да 

се видим с мама и тя ще се увери, че съм добре.    

- Чудесна идея! – отвърна дядо Бел и попита – А знаете ли, че за да се 

случи това, е необходим Интернет? 

- Не знаем, дядо, кажи ни. – рекоха гълъбчетата. 

- Не мога да ви обясня, много е сложно за един стар гълъб като мен, 

но ако попитаме Маргарита, тя ще ни каже. Бъдете сигурни. 

И започнаха да гугукат гълъбчетата. Когато вдигнах поглед към тях, 

те ме гледаха с очакващи очи  да им  разкажа. Нали са ми приятели, започнах 

веднага да говоря: 
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- Сър Тимъти Джон Бърнърс-Лий е английски компютърен учен, 

създател на  Интернета. Той осъществява първата успешна Интернет 

връзка през ноември 1989 година. До днес  Бърнърс-Лий се грижи за 

развитието и усъвършенстването на Интернет.  

 
Тимъти Джон Бърнърс-Лий 

 

След  откритието на  Бърнърс-Лий  думите на  Никола Тесла се 

сбъдват. Вече е възможно прехвърлянето на снимки, видеофайлове и 

гласови файлове, както и осъществяването на видео разговори в реално 

време. И това могат да го правят повече от половината хора на Земята – 

наречени интернет потребители.   

- Добре, че имам Интернет на джиесема, дядо. – щастлива каза 

Гълъбина.  

- Това е благодарение и на мобилния оператор. – намеси се баба 

Гардения - Освен това телевизорът ни е свързан с оптичен кабел и дори, 

когато навън вали дъжд или сняг, ние имаме ясна картина. Я виж семейство  

Гълъбовски, винаги когато завали дъжд идват вкъщи. – доизясни тя.  

- Бабо, бабо, я ми виж джиесема, с докосващ екран е – тъчскрийн.  

- Ама, че нови думи знаете. – засмя се бабата.  
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Седеф Синап 3-ти „е“ клас   

Докато се смееха, видях, че Гълъбина се свързва с майка си през 

Messenger. След като осъществи видео връзка, тя веднага започна да 

разказва всичко, което научи за комуникациите. И докато те разговаряха 

оживено, насам се зададоха семейство Гълъбовски. Идват да гледат 

телевизия при нашите гълъбчета. Нека ги оставим да се насладят на 

кристалната картина и чудесния звук дошли по оптичния кабел.     

 

Б. а  World Wide Web  е английското наименование на  Интернет  

 

 До днес Гълъбина, Гълъбин, баба Гардения, дядо Бел заедно с всички 

останали от семейството на Пощенските гълъби живеят на покрива на 

старата ни къща, там, където керемидите изглеждат като шарен килим.  

 

КРАЙ 
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Илюстрациите са нарисувани от: 

1-ви „в“ клас 

Тасим Еминали 

1-ви „г“ клас   

Белиз Ибрям  

2-ри „а“ клас  

Христо Михов    

3-ти“е“ клас 

Ирем Мехмед – предна корица  

Джейда Мустафа   

Никол Рашкова   

Слен Мехмед   

Ямур Бинбашъ  

Джейда Мустафа  

Фатманур Вели   

Антония Оракова  

Армина Расим   

Седеф Синап – задна корица  

В галерия: 

Хакан Али - 3 „е“ клас  

Ивайло Ганчев - 3 „е“ клас 

Денислав Манев - 3 „е“ клас 
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Тази книга е създадена с любезното съдействие 

на  

Милко Багдасаров,  

директор на СУ „Петко Р. Славейков“, 

Кърджали –  

Училището за шампиони  

 

 

УПКО 

 

В СУ „Петко Р. Славейков“ – Учи, Печели, 

Конкурирай, Очаровай не са думи, а пътеводни 

светлини за успехите на всички възпитаници. В най-

голямото училище в Южна България подрастващите 

учат, творят, усвояват знания и умения, участват в 

национални и международни конкурси и състезания, 

печелят републикански и световни първенства. 
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Обръщение на автора към читателите 

 
Маргарита Павлова 

„Аз не пиша за всички - аз пиша за всеки един от Вас.“ 

 

Написах книгата „Гълъбина & Гълъбин“ с голяма любов към децата и 

гълъбите. Обичам гълъбите, защото са символ на мира, любовта, грацията, 

саможертвата и съобщенията. А вас, деца, ви обичам заради добротата, 

искреността и светогледа ви. Трябва да знаете, че в мен все още живее едно 

малко момиче, което иска да научи още много неща. Когато пораснах 

достатъчно и част от най-интересните вълшебства на света ги зная, реших 

да ги разкажа на вас. За да стигне книгата до всички читатели, тя е достъпна 

в Интернет безвъзмездно.  

Информация за още интересни факти и научни постижения на 

човечеството може да намерите в библиотеките. Библиотеките са места, 

където се съхранява информация на хартиен носител, винилови плочи, 

устройства с магнитни ленти, дискети, магнитни и оптични дискове, флаш-

памети и други.   

Обичам Ви!   

&   амперсанд 

Видяхте, че в заглавието на книгата между имената на главните герои 

е поставен този знак  &. Той прилича много на наклонена осмица. Знакът се  

нарича  „амперсанд“  и  е комбинация от буквите на латинския съюза „и“ - 

„et“, но се използва и за знак на равнопоставеност. 
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Кратка творческа биография на автора 

Маргарита  Павлова е родена на 2 декември 1969 година в град Кърджали. Член е 

на Съюза на българските писатели. Работи в Регионална библиотека “Никола Вапцаров“ 

в същия град. Тя е автор на шестнадесет книги за деца и възрастни отпечатани в 

България, Русия, Италия и Турция. Книгите ѝ са издадени като: говорещи е-книги, книги 

с шрифт на Брайл, книги с окрупнен шрифт, книги от текстил и книги на хартиен 

носител. По нейни приказки са създадени куклен театър, анимационен филм и театрални 

постановки.  

Текстове ѝ са поместени в авторитетни списания за литература в България, Русия 

и Турция. Творчеството ѝ е в голям диапазон - детска литература, хумористични разкази, 

художествена литература, драматургия и любовна лирика.    

Маргарита Павлова е носител на следните национални награди:  

 Първа награда в националния конкурс „Усещане за любов“ – 2022 г.; 

 Втора награда в националния конкурс „Мадан – кътче от рая“ – 2017 г.; 

 Първа награда в националния конкурс „Мадан – кътче от рая“ – 2016 г.; 

 Две награди в националния конкурс за детска литература “Голямата 

книга на малкия град” – 2015 година. Отличени са книгите от 

поредицата „Приключенията на Златноелечко“. 

Издадените ѝ книги в хронологичен ред са:   

“Луна за утре” – издадена през 1999 г.  

„Сезоните“ – издадена през 2010 г.  

„Приказки и гатанки” – издадена с шрифт на Брайл, 2011 г.  

“Приключенията на Златноелечко” – издадена през 2012 г, а като говореща е-

книга издадена през 2016 г. http://www.zlatnoelechko.com/  

“Сказки” –  издадена като говореща е-книга през 2012 год. на руски език  

https://tosbs.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/respublika-bolgariya/?ELEMENT_ID=275 

 книга от текстил https://tosbs.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/respublika-

bolgariya/?ELEMENT_ID=276 

 “Приключенията на Златноелечко II” – издадена през 2013 г. 

   „Новите  приключения  на  Златноелечко“ – електронна книга  издадена през 

2014 г. http://zlatnoelechko.com/zlatnoelechko2/  

 “Favole del Bosco” – издадена през 2015 г. на италиански език 

https://www.booksprintedizioni.it/autore/margarita-pavlova 

http://www.zlatnoelechko.com/
https://tosbs.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/respublika-bolgariya/?ELEMENT_ID=275
https://tosbs.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/respublika-bolgariya/?ELEMENT_ID=276
https://tosbs.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/respublika-bolgariya/?ELEMENT_ID=276
http://zlatnoelechko.com/zlatnoelechko2/
https://www.booksprintedizioni.it/autore/margarita-pavlova
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 “Приключения Сверчка-Золотого жилетика” – издадена  като говореща     

книга на руски език през 2015 г. https://tosbs.ru/mezhdunarodnoe-

sotrudnichestvo/respublika-bolgariya/?ELEMENT_ID=374 

„Черупчица и Седефеният Рибко“ – издадена от издателство „Български 

писател“ през 2016 г.   

„В двора на Златноелечко“ – издадена през 2016 г. 

https://m.helikon.bg/10000004793781-%D0%92-

%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%

D1%87%D0%BA%D0%BE.html 

„Медика и Медико“ – издадена през 2019 г.  

„Masallar” – издадена през 2019 г на турски език.  

„Вълшебството на снежинките“ – електронна книга  издадена през 2020 год.  

https://www.paisii-kardjali.com/files/kniga_margarita.pdf 

 „Пламъчка и Пламъчко“ – издадена през 2021 г. със съдействието на 

посолството на Република Азербайджан в Република България и Центъра за 

азербайджански език и култура към Софийския университет „Свети Климент 

Охридски“. 

Приказките от книгата  на турски език със заглавие „Masallar" са създадени 

като говорещи файлове от Българско национално радио: 

Kış Mevsiminde Kırıntı / Трошко през зимата 

https://bnr.bg/tr/post/101416967/kis-mevsiminde-kirinti  

En Güzel Kozalak, Kızalak Kozalak / Шарка най-красивата Шишарка   

https://bnr.bg/tr/post/101420856/en-guzel-kozalak-kizalak-kozalak  

Vakvak Kurbağa / Жабчето Жаби  

https://bnr.bg/tr/post/101432119/vakvak-

kurbaga?fbclid=IwAR1Rv4RHQZTD_rmvq1KnEtb9z_wcS2dOrcUMicdTQNFqyeHl

2PUVKWFueAc   

Zıpzıp Cırcır ve Damdamla / Черноскок и Дъждокап 

https://bnr.bg/tr/post/101437565?fbclid=IwAR10IRltk62YyAuHsrTVn7BHKQkF5sd

L7eLPxt6UVI8FmQ_P9JvdEwoRTII 

 Örgü Örümcek / Паячето Плетко  

https://bnr.bg/tr/post/101443357 

 

https://tosbs.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/respublika-bolgariya/?ELEMENT_ID=374
https://tosbs.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/respublika-bolgariya/?ELEMENT_ID=374
https://m.helikon.bg/10000004793781-%D0%92-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE.html
https://m.helikon.bg/10000004793781-%D0%92-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE.html
https://m.helikon.bg/10000004793781-%D0%92-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE.html
https://m.helikon.bg/10000004793781-%D0%92-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE.html
https://www.paisii-kardjali.com/files/kniga_margarita.pdf
https://bnr.bg/tr/post/101416967/kis-mevsiminde-kirinti
https://bnr.bg/tr/post/101420856/en-guzel-kozalak-kizalak-kozalak
https://bnr.bg/tr/post/101432119/vakvak-kurbaga?fbclid=IwAR1Rv4RHQZTD_rmvq1KnEtb9z_wcS2dOrcUMicdTQNFqyeHl2PUVKWFueAc
https://bnr.bg/tr/post/101432119/vakvak-kurbaga?fbclid=IwAR1Rv4RHQZTD_rmvq1KnEtb9z_wcS2dOrcUMicdTQNFqyeHl2PUVKWFueAc
https://bnr.bg/tr/post/101432119/vakvak-kurbaga?fbclid=IwAR1Rv4RHQZTD_rmvq1KnEtb9z_wcS2dOrcUMicdTQNFqyeHl2PUVKWFueAc
https://bnr.bg/tr/post/101437565?fbclid=IwAR10IRltk62YyAuHsrTVn7BHKQkF5sdL7eLPxt6UVI8FmQ_P9JvdEwoRTII
https://bnr.bg/tr/post/101437565?fbclid=IwAR10IRltk62YyAuHsrTVn7BHKQkF5sdL7eLPxt6UVI8FmQ_P9JvdEwoRTII
https://bnr.bg/tr/post/101443357
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ГАЛЕРИЯ

 

Хакан Али 3-ти „е“ клас  

   
             Ивайло Ганчев 3 „е“ клас                               Денислав Манев 3-ти „е“ клас  
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Белиз Ибрям 1-ви „г“ клас 
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