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Д-р Маги Адерин-Покок, космически учен
(Кавалер на Ордена на Британската империя)

КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ПРАЗНУВАМЕ. НИКОГА НЕ Е ИМАЛО
ПО-ПОДХОДЯЩО ВРЕМЕ ЗА МОМИЧЕТАТА И ЖЕНИТЕ ДА СЕ ПОЧУВСТВАТ

силни и ценени.
Пътешествието ни не е приключило, но трябваше да 
изминем дълъг път, да надграждаме над историите на 
невероятни жени, които са прокарали пътечки за нас 

във всички възможни
сфери — от науката, математиката и политиката до 

изкуството, дизайна и литературата.
Много от тези жени са били скрити зад кулисите или 
гледани с насмешка от колегите си и от историците. 

Но дойде времето да излязат под светлините на 
прожекторите и да получат заслужено признание.
Крайно време е да оценим жертвите, които са 
направили, несгодите, с които са се борили, и 
постиженията в работата им. Постижения, които 
събират жените по света в уникално семейство.

Запомни — не е нужно твоите постижения да са първи 
по рода си или световноизвестни, за да имат 
значение и смисъл. Всяка от нас разполага със 

собствена светлинка и ако ги обединим, ще станем 
по-ярки и от слънцето. От момента, в който

станеш сутрин, 

 жена чудо.

Предговор“

”mu cu
ХАЙДЕ ДА НАПРАВИМ СВЕТА ЕДНО ПО-ДОБРО МЯСТО ЗА ВСИЧКИ.
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В края на книгата ще намериш място, на 
което можеш да опишеш самата себе си. 
Използвай тези страници и се замисли 
какво те прави уникалният човек, 
какъвто си. Откъде идваш и накъде си се 
запътила? Какво ти се иска да постигнеш? 
Няма значение какви са мечтите ти, 
твоето място е сред тези впечатляващи 
личности.

Как се използва тази книга

Ще попаднеш на въпроси и игри, 
които ще те накарат да се замислиш, 
на различни предизвикателства, на 
рисувателни проекти и още много, 
много интересни неща. Но откъде да 
започнеш? Разгледай съдържанието и 
избери за кого искаш да прочетеш 
първо — може да е позната за теб 
личност или човек, за когото не си 
чувала досега.

Тази книга е създадена специално за 
теб. Използвай я за вдъхновение — научи 
историите на жени от цял свят, открий 
факти и детайли, за които не си знаела 
преди, и влез в ролята на някои от
най-невероятните жени, живели някога. 
За това ще ти помогнат заниманията след 
края на главите.
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За съжаление, Ада починала 
едва на 36 години. Тя обаче 
оставила важна следа в 
историята на компютърната 
наука.

АДА
Лавлейс

Ада била не просто гениален 
математик. Смята се, че тя е първият 

компютърен програмист в света.

Бащата на Ада бил известният 
поет лорд Байрон. Според 
майка ѝ обаче той бил просто 
непотребен лентяй и ѝ се 
искало дъщеря ѝ да не тръгва 
по неговите стъпки. Ада учела 
усилено математика и логика 
и се оказала гениална в тези 
области. Карали я дори да лежи 
неподвижно за дълги периоди 
от време, за да се научи да 
се контролира. Може би затова 
ѝ хрумнало да си изработи 
комплект крила. На 12     -годишна 
възраст тя проучила различните 
видове материали и размери за 
крила и написала книгата „Наука 
за летенето“ (Flyology).

Ада научила много от 
познанството си с математика 
Чарлз Бабидж, известен като 
„Бащата на компютъра“, 
защото изобретил първия 
механичен компютър. Но 
точно Ада обяснила за пръв 
път, че компютрите могат 
да изпълняват поредица от 
инструкции, познати като 
алгоритми.

Британска 
математичка
1815 – 1852
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:
Сандвич

със
сирене

Компютърното кодиране се извършва 
чрез разбиването на задачите на 
малки стъпки. Опитай и виж дали 
ще успееш да напишеш алгоритъм 
за приготвянето на сандвич със 

сирене.

1. Купи сирене 
и хляб

Запиши подробни инструкции 
за приготвянето на сандвича. 

Увери се, че си включил 
всяка една подробност и че 
всички стъпки са в правилния 

ред.

2. Изпробвай кода
Дай кода (и всички необходими 
съставки) на приятел. Помоли 
го да изпълни инструкциите 
като робот, който никога 

преди не е правил сандвич със 
сирене. Не му е позволено да 
прави нищо извън записаните 

стъпки.

3. Поправи 
техническите 

дефекти 

Получи ли се сандвичът на 
приятеля ти? Ако отговорът 
е да, честито — алгоритъмът 

ти е верен. В противен 
случай поправи кода си, 

като добавиш или разместиш 
стъпките.

4. Тествай 
и премахни 

техническите 
дефекти

Повтори предишните стъпки, докато 
кодът ти не стане безпогрешен, а 

сандвичът — вкусен!

Какво е
алгоритъм?

Алгоритмите са изключително важни за модерните 
компютри и за начина, по който те обработват 

информация и данни. С помощта на алгоритмите 
компютрите могат да изпълняват полезни 

задачи, като изчисляването на сложни сметки, 
обработването на голямо количество материали 

или принтирането.
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Аз
съм 

ЖЕНА
ЧУДО

Разкажи ни историята на живота си до момента – може да се движиш 
хронологично или да използваш дати/възрасти, за да говориш за конкретни 

събития.

Твоята история до момента

Твоята дата
на раждане

Твоето име
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Моменти, с които се гордея
Сети се за три момента от живота си, които те правят щастлива

и те карат да се гордееш.

Какво следва?
Жените в тази книга са имали 

големи мечти и са работили 
здраво, за да ги постигнат.
Какви са мечтите ти за...

...следващата година?

...следващите 10 години?

...за живота ти?
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