
Какво е TechnoMagicLand?
 Без да бъде музей, TechnoMagicLand ще трасира развитието на различни 
клонове на науката през епохите, първоначално в седем области: 
информатика, роботика, машинно инженерство, математика, физика, химия и 
астрономия. 

 Без да бъде учебно заведение, TechnoMagicLand ще улесни придобива- 
нето на знания чрез действие и участие в експерименти. Тук любопитковци      
от всички възрасти ще откриват как действат природните закони, ще 
наблюдават начина на работа на машини и уреди чрез подходящо адаптирани 
устройства и модели и ще провеждат различни експерименти с тях. 

 Основната възрастова група са деца от 7 до 14 г., но TechnoMagic Land ще е 
интересен за ученици, учители, родители и деца на всяка възраст, защото тук 
ще се организират и срещи с изтъкнати български и чуждестранни учени, мини 
курсове по информатика и роботика, конкурси по изобретателност, научни 
дебати и работилници по интереси. 
 

Защо се създава TechnoMagicLand?
 На първо място, поради все по-ускоряващото се развитие на науката и 
техниката, която превръща живота на хората в развитите страни във 
всекидневен диалог с най-ново поколение уреди, машини и апарати на 
работното място, в дома и в местата за забавление. Най-красноречивият 
пример за това е устройството, което почти всеки човек вече носи със себе си 
и което по навик наричаме телефон, но което всъщност е изключително 
сложен информационно-комуникационен дигитален апарат. Без него вече не 
може да си представим живота си. А какви са технологиите, които направиха 
възможна появата на това ново поколение телефони? Може би от сто деца 
само едно ще си зададе подобен въпрос. Но ако не създадем условия това дете 
да намери отговор на въпроса и да превърне любопитството си в научни 
знания и технически умения, утре то няма да направи откритието, от което да 
се възползват останалите деветдесет и девет.

 На второ място, защото има устойчива тенденция за изоставане на 
формалното образование от реалното развитие на науката и технологиите. Не 
всяко училище разполага с кабинети по химия, биология, математика или 
информатика, както и с подготвени преподаватели, които да превърнат 
изучаването на различните научни дисциплини в интелектуално приключе- 
ние за откриване на истината в света на неизвестното. Поради тази причина
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 TechnoMagicLand ще има пътува- 
ща експозиция, както и ще участва в 
създаването на мрежа от политехни- 
чески експозиции в страната с действа- 
щи модели в помощ на българското 
образование. 

 Крайната цел е чрез публично- 
частно партньорство TechnoMagicLand 
да се превърне в национален инте- 
рактивен музей на науката и техниката, 
където младото поколение да изучава 
опита на миналото и да се среща с 
най-новите върхови технологии, за да 
надникне в бъдещето.

десетки хиляди деца се разминават с 
призванието си на откриватели, експе- 
риментатори, изобретатели или бъдещи 
инженери.

 На трето място, това налагат 
интересите на обществото и интересите 
на българския бизнес, за който и днес не 
достигат високо квалифицирани инже- 
нери и техници. А през следващите две 
десетилетия се очаква броят на 
инженерните и технически  професии в 
българската икономика да се удвои. 
Просперитетът на страната и качеството 
на живот ще бъдат в пряка зависимост 
от увеличаването на броя на научните и 
техническите кадри, които в най-голяма 
степен влияят върху иновациите в 
икономиката. 
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„Те ми казаха и аз забравих, аз видях и разбрах, аз го направих и научих.“
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Как се роди идеята за TechnoMagicLand?
 Идеята за създаване на TechnoMagicLand като средище за наука, техника и 
любопитковци принадлежи на Огнян Траянов, изпълнителен директор на 
ТехноЛогика, който за първи път я споделя в интервю, публикувано в брой 5 от 
2012 г. на списание “Обекти”. На 15 май 2012 г. по негова инициатива е 
проведена първата среща на съмишленици на идеята, на която присъстват 
представители на неправителствени организации, научни и образователни 
институции, бизнеса и медиите. По време на обсъждането се правят различни 
предложения за местоположението, финансирането, набирането на експонати 
и установки, подхода за реализация и необходимите предпоставки за 
устойчиво развитие. Изводът, направен на тази среща, е, че създаването на 
Детски интерактивен център за наука и техника е пряко свързано с 
обективната и неотложна необходимост да се засили интереса на децата към 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), както и да се повиши 
качеството на образованието с използването на нагледни материали, 
установки и работилници. 

Кои са партньорите на TechnoMagicLand?
 Проектът е отворен за партньори. Устойчиво фунциониране на 
TechnoMagicLand може да се постигне, като се сключат партньорски 
споразумения с държавни институции, музеи, университети, училища и 
образователни центрове, Българската академия на науките, научни съюзи и 
организации, неправителствени организации със сходни цели и дейности, 
предприятия, фирми и бизнес организации и се привлекат учени, 
преподаватели, съмишленици и ентусиасти за участие в дейността на 
TechnoMagicLand.

Кой създава 
TechnoMagicLand?
 TechnoMagicLand е проект на 
ТехноЛогика - водеща българска софту- 
ерна фирма, която от 1990 г. развива 
комплексна дейност в сферата на ин- 
формационните технологии и която в 
рамките на своите обществено-отговор- 
ни дейности е реализирала различни 
проекти в помощ на образованието. 

Кога ще бъде открит 
TechnoMagicLand?
 Официалното откриване на Детския 
научен и технически център в София се 
предвижда да се състои на 1 юни 2015 г. 
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