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Европейската централна банка (ЕЦБ) продължава да насочва 
усилия в областта на образованието, разработвайки „Евро 
училище“ – нова идея, включваща поредица от лесно достъпни 
образователни инструменти. Съчетавайки игри, интерактивни 
приложения, публикации и изложба, „Евро училище“ има за цел 
да достигне до широка аудитория с помощта на своя модулен 
строеж, залагащ на разбирането, че има много различни начини 
за придобиване на знания  и най-различни форми за поднасяне 
на послания. Включени са следните модули:

Макар че пакетът „Евро училище“ е насочен към цялата 
общественост, в разработването на отделните инструменти 
участваха активно училища. Например диалозите в брошурата за 
деца, която е в стила на трилър, са съставени с помощта на ученици 
от Европейското училище във Франкфурт на Майн. Впоследствие 

варианти на 11 езика са тествани в Европейското училище и в 
училища в Испания, Гърция, Португалия, Словакия и Финландия. 
Компютърните игри също са тествани от група ученици на 
възраст от 10 до 12 години, от различни националности. След 
това игрите са преработени според получените коментари. 
Методиката в основата на „Евро училище“ помага на децата 
и възрастните да обогатят чрез активно участие познанията 

си за света на банкнотите и монетите.
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Разбира се, родителите могат да помагат на децата в 
използването на учебните техники, но могат също и да използват 
инструментите – компютърната игра, посещение на изложбата 
или картата, представяща защитните елементи на банкнотите – 
за да задълбочат собствените си знания.
 
Като ви предоставя този комплект материали за пресата, ЕЦБ 
се надява да намерите прегледа на образователните 
инструменти в „Евро училище“ интересен и приятен и ви кани 
сами да се отправите на пътешествие в света на евробанкнотите 
и монетите. 

Повече информация ще намерите в подробното описание на 
всеки от инструментите в този комплект материали, или на 
уебсайта www.euro.ecb.eu. Повечето инструменти в пакета 
„Евро училище“ са разработени на над 20 европейски езика. 

Официално откриване на „Eвро училище“
Официалното начало на „Евро училище“ ще бъде поставено в 
14 ч. на 19 юни 2009 г. в сградата на ЕЦБ във Франкфурт на 
Майн, Германия. Ученици от шест училища във Франкфурт, 
постигнали най-високи резултати в предварителните тестове, 
ще играят компютърната игра „Евро маратон“, за да се излъчат 
трима, които най-умело събират евробанкноти и монети по 
осеян с препятствия път и отговарят на въпроси за 
евробанкнотите и техните защитни елементи. Председателят 
на ЕЦБ, г-н Жан-Клод Трише, ще връчи награди на победителите 
в състезанието.

Снимки с висока резолюция от събитието ще бъдат 
публикувани на уебсайта на ЕЦБ (www.euro.ecb.eu).

Онлайн състезание „Евро маратон“ – обявяване на победители 
на всеки три месеца
Ще бъде организирано онлайн състезание „Евро маратон“, 
достъпно на адрес http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/
html/index.bg.html, на периоди с продължителност три месеца. 
Състезатели на възраст от 10 до 16 години от държавите-
членки на ЕС ще имат възможност да се състезават помежду 
си, за да излъчат онзи, който знае най-много за еврото и 
успешно преодолява препятствията в „Евро маратон“. Първото 
състезание ще започне на 15 юли 2009 г., а победителите ще 
бъдат обявени на откриването на изложбата „Еврото“ в Музея 
на комуникацията в Берлин на 19 ноември 2009 г. Тримата 
състезатели с най-висок резултат ще получат награди. 
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Целта е статичната информация по свързани с евробанкнотите 
и монетите теми да бъде представена посредством три 
компютърни игри, като тя е разбита на удобни пакети и 
поднесена от различни гледни точки и с различно темпо. 
Игрите осигуряват лесен достъп до тема, която засяга всички, 
и имат за цел да засилят цялостния интерес към света на 
евробанкнотите и монетите.

1. 
Компютърни 

игри  



1.1 Евро маратон

„Евро маратон“ е протичаща с високо темпо игра, която се 
състои от тичане и скачане, предназначена за млади на възраст 
и по сърце хора. В нея играчите се стремят да съберат колкото 
може повече евробанкноти и монети. Алекс – най-младият 
говорител на ЕЦБ – трябва не само да прескача по мостовете, 
изобразени на евробанкнотите, да преодолява редица 
препятствия и да внимава да не падне във водата, но и да 
отговаря на въпроси за евробанкнотите и монетите. Коронният 
му подвиг е да разобличи фалшификатор на банкноти. Играта 
се състои от седем нива, всяко от които е посветено на 
различна купюра от евробанкнотите. С напредването на играта 
играчите получават подробна информация за различни защитни 
елементи на банкнотите. Играта умело привлича вниманието 
към графичния дизайн на евробанкнотите и това колко е важно 
при оглед да се проверява повече от един защитен елемент.   

 Целева група: Всеки може да играе „Евро маратон“, да се 
забавлява със съдържанието и ритъма и. Темите и героите са 
разработени и тествани с помощта на деца на възраст 10–16 
години.

Играта е достъпна на уебсайта на ЕЦБ:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.bg.html 



1.2 онлайн състЕзаниЕ  
„Евро маратон“

Обявяване на победителите на всеки три месеца

Ще бъде организирано онлайн състезание „Евро маратон“, 
достъпно на адрес http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/
html/index.bg.html, на периоди с продължителност три 
месеца. Състезатели на възраст от 10 до 16 години от 
държавите-членки на ЕС ще имат възможност да се състезават 
помежду си, за да излъчат онзи, който знае най-много за 
еврото и успешно преодолява препятствията в „Евро 
маратон“. Първото състезание ще започне на 15 юли 2009 г., 
а победителите ще бъдат обявени на откриването на 
изложбата „Еврото“ в Музея на комуникацията в Берлин на 
19 ноември 2009 г. Тримата състезатели с най-висок резултат 
ще получат награди. 



1.3 отКрий защитнитЕ ЕлЕмЕнти!

Помогнете на Анна да сглоби парченцата от накъсаната 
евробанкнота и при това научете как да проверявате 
различните защитни елементи на евробанкнотите. Темпото на 
играта е по-спокойно, отколкото на „Евро маратон“, и в нея 
е включена подробна информация за евробанкнотите, 
представена на принципа на търсене. Играта успява да 
представи по занимателен начин голям обем от информация 
за защитните елементи на евробанкнотите, като с помощта 
на филм се показва колко лесна и интуитивна е всъщност.

 Целева група: Тази игра е предназначена за всички 
възрастови групи, но е разработена с визуални средства, 
допадащи на деца в диапазона 10–16 години.

Играта е достъпна на уебсайта на ЕЦБ: 
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/find_features/html/index.bg.html



1.4 от Коя държава Е монЕтата?

Знаете ли, че националните страни на евромонетите на 
държавите от еврозоната имат 66 различни варианта на 
художествено оформление? Ако включите и Монако, Сан 
Марино и Ватикана, броят на вариантите на художествено 
оформление на националните страни стига до 85! „От коя 
държава е монетата?“ изисква от играчите да свържат 
националната страна на евромонетите с държавата-емитент, 
изобразена на картата на Европа. Тази проста, но визуално 
атрактивна игра е за хората, които смятат, че познават 
евромонетите, и същевременно опреснява познанията по 
география.

 Целева група: Всички възрастови групи; по-малките деца 
могат да се насладят на играта с помощта на по-възрастен 
играч.

Играта е достъпна на уебсайта на ЕЦБ:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.bg.html



2.
Интерактивни 
приложения

Предназначението на приложенията за евробанкнотите и 
монетите и техните защитни елементи е да представи 
информацията атрактивно и интерактивно. Макар че и двете 
приложения са насочени към широката публика, „Евробанкноти 
и монети“ ще бъде особено полезно за учители и 
колекционери, докато за „Защитните елементи на 
евробанкнотите“ това важи за работещите с пари в брой, 
банковите служители и – отново – за учителите. 



2.1 ЕвробанКноти и монЕти

„Евробанкноти и монети“ е интерактивно представяне на 
евробанкнотите и монетите с подробно разглеждане на 
дребните детайли. Това изчерпателно представяне е ценно 
справочно средство за всички, които се интересуват от общата 
валута, и служи идеално за съпоставяне на националните 
страни на евромонетите.

 Целева група: Широката публика, като основната целева 
група включва учители, колекционери и работещи с пари в 
брой.

Играта е достъпна на уебсайта на ЕЦБ:   
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/eurocoins.bg.html



2.2 защитнитЕ ЕлЕмЕнти на 
ЕвробанКнотитЕ

Интерактивното представяне на защитните елементи на 
евробанкнотите отстъпва само на това да държите в ръцете си 
истински банкноти. Представянето е с много лесна навигация. 
Показани са защитните елементи на евробанкнотите, включително 
анимация как е правилно да ги проверявате. Потребителят има 
възможност да се запознае с всички защитни елементи на 
евробанкнотите, дори и онези, които средностатистическият 
човек, боравещ с банкноти, не вижда – например изображенията 
под ултравиолетова светлина и микротекста. Вниманието е 
съсредоточено върху защитните елементи, които гражданите 
могат да проверят, например банкнотната хартия, релефният 
печат, водният знак, осигурителната нишка, допълващите се срещу 
светлината цифри, холограмата, златисто-перлената ивица и 
числото с променящ се цвят. Който не иска да навигира между 
банкнотите с мишката, може да види презентацията като филм.

 Целева група: Широката общественост, като основна 
целева група са боравещите с пари в брой.

Играта е достъпна на уебсайта на ЕЦБ:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.bg.html



3.
Публикации

ЕЦБ е изготвила голям набор от публикации, посветени на 
евробанкнотите и монетите и на техните защитни елементи. 
Някои от тях са създадени с помощта на ученици. 



3.1 брошура за дЕца

Целта на брошурата за деца е да насърчи запознаването на 
децата с евробанкнотите и техните защитни елементи. 
Форматът на историята – в този случай трилър, в който децата 
помагат за разрешаването на някаква загадка – отразява най-
актуалните техники в педагогиката и способства за задържане 
на интереса на младата целева група читатели. Героите Анна 
и Алекс, чиято задача през 2005 г. беше да обяснят на децата 
колко е важна ценовата стабилност, сега са изправени пред 
ново предизвикателство – да запознаят европейските ученици 
с евробанкнотите и монетите и техните защитни елементи. 
Диалозите са създадени с помощта на ученици от Европейското 
училище във Франкфурт на Майн, а впоследствие 11 езикови 
версии са тествани в Европейското училище и в училища в 
Испания, Гърция, Португалия, Словакия и Финландия.    

Тази и други публикации за евробанкнотите и монетите, 
разработени от ЕЦБ, са достъпни чрез следната връзка:
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.bg.html

BCE ECB...BCE ECB...

����� ����
Υδατογράφη�α
Watermark

Filigrane

Filigranul

�������������� �� ��������
Υφή του χαρτιού
Feel of the paper

Toucher du papier

Textura hârtiei

������������ �����
Ταινία ασφαλείας
Security
thread
Fil de sécurité

Firul de siguranță

���������
Ολόγρα��α
Hologram

Hologramme

Holograma

����� � �������� �� ����
Αριθ�ός που αλλάζει χρώ�α
Colour-changing
number

Numărul care îşi schimbă
culoarea

Nombre à couleur
changeante Ro

m
ân

ă
Fr
an

ça
is

En
gl
is
h

Ελ
λη
νι
κά




а



www.euro.ecb.eu
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Η Άννα και ο Αλέη ενάντια στου παραχαράκτε

Anna and Alex take on the banknote forgers
Anna et Alex contre les faux-monnayeurs

Ana şi Alex în lupta cu falsificatorii de bancnote

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ
OUR MONEY
NOTRE MONNAIE

MONEDA NOASTRĂ

HAШИTE ПАРИ
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Пипнете РЕЛЕФНИЯ ПЕЧАТ и наклонете ХОЛОГРАМАТА

© Европейска централна банка, 2009 BG

ВОДЕН ЗНАК и ОСИГУРИТЕЛНА НИШКА: проверете ги срещу светлина

3.2 Карта-ЕвробанКнота

Картата-евробанкнота е предназначена за широката публика 
и се основава на техника, прилагана в популярните през 70-те 
години на ХХ век хитроумни дребни играчки. Техниката вече 
е усъвършенствана значително и холографският ефект е още 
по-впечатляващ. При накланяне изображенията върху картата 
разкриват защитните елементи на банкнотите от 20 евро и 
50 евро. Картите са използвани най-напред при преминаването 
към еврото в Малта и Кипър, след това са разпространени 
навсякъде в Словакия, където намират много добър прием.

Можете да поръчате мостри от картата-евробанкнота от 
своята национална централна банка или като изпратите 
съобщение на адрес info@ecb.europa.eu.



4.
Изложба 
„Еврото“



4.1 изложба „Еврото“

Изложбата „Еврото“ предоставя на посетителите възможност 
за непосредствено мултимедийно запознанство с еврото. 
Главната цел на тази пътуваща изложба е по атрактивен и 
интерактивен начин да подобри информираността на 
европейската общественост за евробанкнотите и монетите и 
техните защитни елементи. Изложбата се състои от седем 
двуезични модула: банкноти (един за общите характеристики 
за евробанкнотите и втори с информация за производството и 
обращението им), монети, защитни елементи, кът за деца и 
история на парите (и двата модула са посветени на 
увлекателната история на развитието на понятието за пари). 

Разработени са редица новаторски елементи, които да 
превърнат посещението на изложбата – 45-минутно пътуване 
в пленителния свят на евробанкнотите и монетите – в приятно 
изживяване. Посетителите ще намерят компютърни игри и 
увеличени защитни елементи, които ще им помогнат да 
обогатят познанията си за еврото.

Ако желаете да посетите изложбата „Еврото“, можете да го 
сторите в Рим, в историческата „Вила Хуфер“, до 30 юни. След 
това изложбата ще отпътува за Музея на комуникациите в 
Берлин, където ще бъде отворена за посетители от 20 ноември 
2009 г. до 17 януари 2010 г. След това тя ще бъде представена 
във Франция, Люксембург, Полша, Гърция, Румъния и България.

Повече информация ще намерите на уебсайта на ЕЦБ:
http://www.ecb.int/euro/html/exhibition.bg.html



За повече 
информация...

...можете да се обърнете към Eszter Miltényi, служител в 
пресслужбата  
(тел.: +49 69 1344 8034; e-mail: Eszter.Miltenyi@ecb.europa.eu), 
или  
Olivier Radelet, главен ръководител на проект  
(тел.: +49 69 1344 6532; e-mail: Olivier.Radelet@ecb.europa.eu), 
в Отдел „Преса и информация“ на ЕЦБ.

Европейска централна банка
Европейската централна банка (ЕЦБ) е централната банка, която 
отговаря за единната европейска валута – еврото. Основната задача 
на ЕЦБ е да поддържа покупателната способност на еврото и 
съответно ценовата стабилност в еврозоната. Еврозоната включва 
16-те държави-членки на Европейския съюз, които са въвели еврото 
от 1999 г. насам.

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) включва ЕЦБ и 
националните централни банки (НЦБ) на всички държави-членки на 
ЕС (член 107, параграф 1 от Договора), независимо дали те са 
приели еврото или не. 

Евросистемата се състои от ЕЦБ и националните централни банки 
на държавите, които са приели еврото. Евросистемата и ЕСЦБ ще 
съществуват паралелно, докато все още има държави-членки извън 
еврозоната.


