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Математиката е не само 

числата, формите и 

съществуващите модели 

и закономерности, а е 

наука. Тя е наречена 

език на вселената.



Всичко без изключение във 

физическата реалност 

може да бъде изразено 

чрез математическо 

уравнение –

геометричните форми на 

листенцата на розата, 

пчелните ‘‘килийки‘‘ и др.



А облечена в компютърен 

код математика 

заживява един нов 

живот



До 18век за основополагащо 

се приема опредението на 

Аристотел, че математиката 

е ‘‘наука за количество‘‘ по 

– късно мнениета на 

профисионалните 

математици се обогатяват 

от навлизащите абстрактни 

измерения на науката и 

проективната геометрия. 



След като става по –

абстрактна 

достиженията ѝ служат 

за човешки открития, 

направили възможни 

явления като интернет.



КАКВО СЕ СЛУЧВА СЕГА ?

В днешно време 
математиката е 
толкова дълбоко 
заложена в 
ежедневните ни 
дейности, че някак 
спираме да 
обръщаме 
внимание, което 
заема в света ни.



Можем ли въобще да си 

представим света такъв 

без същестуването на 

математиката във 

всичките и проявления? 

Разбирането на 

произхода, структурата и 

бъдеще на вселената е 

невъзможно без да 

Айнщайновата теория на 

относителността. 



Умелото създаване и 

управление на 

ядрената енергия, 

лазерите или 

полупроводниците 

е напълно 

неосъществимо 

без уравнението 

на Шрьодингер



А КАКВО СЛЕДВА ?

Следва бъдещето –

цифровото, 

дигитално, 

математическо 

бъдеще на 

човечеството. 

Бъдеще, населено с 

роботи, алгоритми, 

изкуствен интелект и 

виртуални реалности. 



Това бъдеще 
означава, че 
компютърът 
остава 
основното 
устройство, 
намиращо 
приложение 
във всяка 
област.



В епохата на информационните 

технологии, 

автоматизираната 

икономика, компютърните 

науки заемат първо място по 

необходимост. Това обаче със 

сигорност не отменя 

значимостта на 

математиката, макар да се 

водят дебати за връзката и 

влиянието и върху 

програмирането. 



Накъдето и да се отправи поглед, 
математиката присъства като 
неделима част на новата ни 
действителност и осъзнаваме, че 
големите успехи в която и да е 
компютърна дисциплина са 
възможни само в комбинация с 
любов към математиката. Само така 
могат да се развият умения и да се 
надскочи средното ниво, за да 
можем спукойно и уверено да се 
изправим пред предизвикателствата 
на бъдещето и новите технологии.
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