
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защо Менса?  
Може би сте чували за Менса, или пък не? Май имаше нещо общо с интелигентността? 

Спомняте си, че имаше и тест?  

В следващите редове ще се запознаете по-подробно с организацията Менса, 

предимствата, които тя осигурява на своите членове, и как бихте могли да се 

присъедините. Приятно четене!   

 

Какво е Менса? 
Mensa (от лат. „Маса“) е най-старото и най-

разпространено интернационално сдружение за хора с 

висок коефициент на интелигентност. Членовете на 

организацията се разполагат в горните 2% от 

населението на земята по интелект и в момента 

наброяват около 145 000 в над 100 държави. Но с какво 

би помогнало да бъдете част от организацията?  

 
Някои предимства 
Пред членовете на организацията се 

отварят множество възможности. От 

създаване на нови приятелства и участия в 

групи по интереси, до помощ при пътуване в 

друга страна, в която има действащ клон на 

организацията. За всички наши малки 

приятели организаторите предлагат и 

стипендия или помощ при обучението.  

Менса България също предоставя шанс на 

своите членове да излязат от забързаното 

си ежедневие и да се забавляват. Събирания с 

приятели на кафе, походи в планината, 

екскурзии до ключови европейски градове, 

организирани културни събития и конкурси 

са само няколко примера за събития в 

нашата общонст. Разбира се, имаме си и 

групи в социалните мрежи, където ще Ви 

информираме за всичко случващо се.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Повече за: 

Клубове по интереси SIGs 
Не един, не два, а с цели 200 клуба по интереси Менса 

грабва Вашето внимание. Почитател сте на Шерлок 

Холмс? Или прекарвате времето си в изучаване на чужди 

езици? Компютърните игри са Ви в кръвта? Имате 

възможност да участвате в клуб, където да се 

запознаете с хора, споделящи същата страст към 

Вашето хоби като Вас!  

Всичко, което Ви е необходимо е профил в Mensa 

International. Някои клубове организират както 

виртуални, така и присъствени срещи. Дори имат групи 

и в социалните мрежи. Ако седалището на клуба е в 

друга държава, това не е пречка. Комуникацията се 

осъществява през Email, където и Вие ще получавате 

месечния бюлетин, който ще Ви информира за най-

актуалните новини и събития в дадената сфера. Ако 

имате идеи, намери ли сте интересна информация, 

касаеща вашия SIG, или простo искате да се включите с 

кратка статия в месечния бюлетин, можете да се 

свържете с организаторите. 

Разбира се, може да участвате в неограничен брой 

клубове по интереси. Може да опитате от всичко!   

 Програмата SIGHT и Пътувания 
Членовете на Менса имат достъп и до интернационалната програма SIGHT, 

която служи за помощ и подкрепа при настаняването в чужда страна. Ако 

изпитвате трудности с адаптирането или искате да разберете най-

добрите места за посещение, а и да се запознаете с местните, можете да 

се свържете с организатора, избран от всяка държава. Местните членове са 

готови да изготвят специална програма за Вас или дори да Ви приютят в 

собствените си домове! 

Менса България предлга също възможности за пътувания! Често се 

организират събирания в различни градове като Пловдив, Варна и др. Веднъж 

годишно посещаваме и красиви Европейски градове като Цернн, Париж, като 

преди това сме направили анкета, за да разберем Вашето мнение за най-

подходяща дестинация. Информацията за всички екскурзии можете да 

намерите както в групите в социалните ни мрежи, така и ние ще Ви я 

изпратим на Email.  



 

 

 
Местни организации 

 Всеки има нужда да излезе с приятели в петък вечер 

на по бира… или да поиграе с компания настолни 

игри … или да се разходи в планината… Менса 

България организира множество малки събирания на 

местно ниво. Примери за това са неделна 

сладкарница, петъчна вечер в малко квартално 

ресторантче или прекарване на съботния следобед 

в чудните светове на настолните игри. Не липсват, 

разбира се, и походи в планината или лятна 

екскурзия до морето!  

 Менса подкрепя и вашата креативност. Всички Вие 

можете да се включите и в нашите ежегодни 

конкурси по фотография и поезия. Ако пък сте 

попаднали на важна информация или събитие, 

можете да го споделите в нашия месечен бюлетин 

„Менсисимо“, който всеки член получава онлайн в 

своята поща.  

 „Ако си дал, не си живял напразно“, пее великият 

Емил Димитров. Всеки член може да се включи или 

да организира доброволчески кампании или 

инициативи, които не е задължително да бъдат 

пряко свързани с Менса, но имате нашата подкрепа!  

 И не на последно място: „С голямата сила идва и 

голяма отговорност“. Всеки член има 

възможността да влезе в нашия малък „народно 

събрание“ и да участва активно в ежегодния ни 

съвет. Вие можете да изразите Вашето мнение 

относно бъдещето на Менса, да предлагате и да 

отхвърляте решения. И да гласувате за този, който 

мислите, че е заслужил нашата награда! Силата е 

във Вас!  

 

 


