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ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ КАТО 
НАДСТРОЙКА НА ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА

• Имаме ли готовност за Изкуствен Интелект (ИИ) при дефицит на естествен

• Аналогия с появата на Интернет – през 1992 г. нямахме нито една цифрова връзка

• На практика всичко, което подлежи на формализация е в обхвата на ИИ

• Преодоляване на трудностите – изненадани и неподготвени

• Ентусиазмът на любопитните и на частната инициатива

• Интернет на нещата – троянският кон или предвестникът на ИИ

• Ако Google знае всичко, какво да учат децата?

• Какви умения ще са необходими – тези, които са непосилни за ИИ

• „Не е майсторлък да пълниш нечия глава със знания, важно е да я заинтересуваш да се 

научи сама“ (Стив Джобс, може би)



ОЧЕРТАНИЯТА НА ИИ КЪМ 2025 (1)

Прогнозите на проф. Клаус Шваб – основател/председател на Световния икономически форум 

в Давос за 2025

Проф. Шваб и екипът на Световния икономически форум са дефинирали над 20 прогнози за 

2025 г., които са валидирани с анкета, като процентите са на одобряващите прогнозата.

• Имплантируеми технологии – 82% смятат, че първият имплантируем смартфон ще се предлага в 

търговската мрежа; 

• Цифровото ни присъствие – 84% мислят, че 80% от населението на земята ще има цифрово 

присъствие в Интернет; 

• Зрението като нов интерфейс – 86% са убедени, че 10% от използваните очила ще са свързани в 

Интернет;

• Интернет в облеклото – 91% са убедени, че 10% от хората ще носят облекло, свързано в 

Интернет;



ОЧЕРТАНИЯТА НА ИИ КЪМ 2025 (2)

• Компютърно присъствие навсякъде -79% считат, че 90%от населението ще е с редовен достъп 

до Интернет; 

• Суперкомпютър с нас – 81% от анкетираните са убедени, че 90% от населението ще ползва 

смартфони; 

• Съхранение за всички – 91% считат, че 90% от населението ще ползва неограничено и 

безплатно съхранение на данни; 

• Интернет на нещата – 89% смятат, че сензорите на IoT, свързани в мрежата ще са над един 

трилион; 

• Свързаният дом – 70% са убедени, че над 50% от трафика за домовете ще се ползва за уреди и 

устройства (IoT);  



ОЧЕРТАНИЯТА НА ИИ КЪМ 2025 (3)

• Умни градове – 64% считат, че ще съществува първия град с население над 50 000 жители без 

регулиране със светофари; 

• Big Data вземат решения – 83% са убедени, че ще има правителство, което ще замени 

преброяването, ползвайки информация от Big Data; 

• ИИ взема решения – 45% смятат, че ще е факт първата машина с ИИ участваща в 

корпоративен борд на директори; 

• Роботика в услугите – 86% мислят, че ще функционира първият робот фармацевт в САЩ; 

• Икономика на споделянето – 67% считат, че в световен мащаб, пътуванията със споделени 

автомобили, ще надвиши тези със собствен автомобил; 



ОЧЕРТАНИЯТА НА ИИ КЪМ 2025 (4)

• Данъци чрез Blockchain – 73% вярват, че ще има правителство, събиращо данъци чрез 

технологията Blockchain; 

• 3D печат в производството – 84% смятат, че ще е в движение първата лека кола, отпечатана 

чрез 3D печат; 

• 3D печат и човешкото здраве – 76% мислят, че ще бъде трансплантиран първият черен дроб, 

отпечатан чрез 3D печат. 



ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ И 
ОБРАЗОВАНИЕТО (1)

• Сър Кен Робинсън

• „Няма образователна система в света, която да е по-добра от своите учители“

• В книгата си Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education той 
дефинира каква би трябвала да бъде целта на всяко образование: Да помага на учениците 
да разберат заобикалящият ги свят и какви таланти има скрити в самите тях, така че 
да се превърнат в удовлетворени личности и активни, състрадателни граждани“. Едно 
сериозно предизвикателство за днешния свят наситен с войни и насилие.

• Осемте ключови  компетентности на бъдещето, дефинирани от сър Кен Робинсън:

• Любопитство – умението да задаваш въпроси и да откриваш как работи света.

• Критичност - – умението да анализираш информация и идеи.

• Комуникативност  - – умението да излагаш мисли и чувства по ясен и уверен начин.



ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ И 
ОБРАЗОВАНИЕТО (2)

• Сътрудничество  - умението да работиш конструктивно с другите.

• Състрадателност - – умението да изпитваш и изразяваш емпатия към другите.

• Спокойствие - – умението да развиеш усещане за личностна хармония и баланс.

• Гражданственост - – умението да участваш конструктивно в процесите в обществото.

• Ренесанс на хуманитарните науки от нов тип – нова култура, нов език, нова етика на 

общуването с ИИ.



ФОБИИТЕ

• Отново да се вгледаме в развитието на Интернет

• Редовните страхове от неконтролируемото самообучение

• Отворените стандарти и несъвместимостта

• Имат ли ИКТ принос в съвременната форма на „дигитален остракизъм“ и 

как да елиминираме този принос?



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

aslavinski@nbu.bg

slavinski@tlc.bg
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