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Изгражда се Център за
компетентност "Устойчиво
оползотворяване на био-ресурси и
отпадъци от лечебни и ароматични
растения за иновативни биоактивни
продукти“

Водещата организация по Проект
BG05M2OP001-1.002-0012-C01 е Институтът по органична химия с Център по фитохимия при при БАН (ИОХЦФ-БАН), а общата стойност възлиза
на почти 23,8 млн. лв., от които над
20 млн. лв. европейско и повече от 3,5
млн. лв. национално съфинансиране.
Срокът за изпълнение е от 30.03.2018
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Партньори по проекта са Агробиоинститут при Селскостопанска академия, Факултетът по химия и фармация
и Биологическия факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“, както и Институтът по полимери при БАН, а асоциирани партньори са Вагенингенския
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университет, Холандия, както и едно дрехи и подслон (листа, дървесина,
холандско дружество с ограничена от- влакна). От праисторически времена
говорност.
растенията са използвани и като източник на ефективни средства за леСъщността на проекта е чрез ефек- чение на много заболявания. Следва
тивно използване на националните да се отбележи, че днес между 25%
ресурси от лечебни и ароматичнини и 50% от продаваните понастоящем
растения и оползотворяване на агро- лекарства дължат своя произход на
био-отпадъци, както и прилагане на естествените природни продукти.
зелени технологии да бъдат създаде- Растенията като цяло са незаменим
ни и предложени на индустрията ино- източник на природни съединения,
вативни продукти и технологии и по които са широко използвани за подпотози начин да се създадат условия за магащи здравето продукти и за иденустойчив растеж на биоикономиката тифициране на потенциални кандидана страната и извън нея.
ти за лекарства. Химичните вещества,
съдържащи се в растенията и използВ свят с бързо нарастващо население вани като терапевтични средства до
оптималното използване на налични- голяма степен са вторични метаболите природни ресурси има безспорно ти, които са получени биосинтетично
най-висок приоритет. През вековете от първичните растителни метаболихората са разчитали на растенията за ти (въглехидрати, аминокиселини и
своите основни нужди като храна и липиди) и не участват пряко в растехранителни запаси (плодове, грудки), жа, развитието, или размножаването
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на растенията. Растения са източник
на разнообразни биологично активни
молекули с все още неизвестна структура, чиито потенциал като лечебни
и подпомагащи здравето вещества
предстои да бъде изследван.
Въпреки малката си територия, България се нарежда сред страните с
най-голямо биологично разнообразие
в Европа. Българската флора от висши
растения включва 194 български ендемити от 72 рода и 26 семейства, заедно с 320 балкански ендемити. Днес,
в България се събират и използват
около 750 лечебни и ароматични растителни (ЛАР) видове (около 21% от
3 567 вида известни висши растения
в страната), 200 от които са икономически целесъобразни и редовно се събират, сушат и обработват. Някои от

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

тях се култивират от земеделски производители, местни земеделски кооперации или национални компании.
В момента усилията да се замени събирането на диворастящите видове с
отглеждането на някои видове се подкрепят от разбирането, че това може
да допринесе за икономическото развитие на по-слабо развитите региони
в страната – разработени са няколко
междурегионални проекта предназначени да послужат като пример за
добри практики в това отношение.
Българската индустрия за фармацевтични продукти и здравеопазване
има опит в използването на местното
биоразнообразие за производство на
етерични масла, козметика и фармацевтични продукти. Интересът към
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оползотворяването на природните
съединения непрекъснато расте в индустриалните страни и използването
на природно базирани продукти за
различни цели (терапевтични и превантивни форми, козметика, функционални храни и т.н.) постоянно се
увеличава.

Трябва да се отбележи обаче, че по-голямата част от лечебните растения и
билки се изнасят като суров материал
извън България. Ето защо стратегически приоритет трябва да бъде създаването на условия, които да стимулират преработването на лечебните
растения в страната и превръщането им в източник на висока добавена
стойност в рамките на националната
икономика. Последното се подкрепя и
от значително по-ефективния и бърз
трансфер на лабораторните технологии и иновации в тази област към
микро и малки компании с по-малки
производствени мощности отколкото
при други производства.

ните и ароматични растения, както
и отпадъците от тяхна преработка е
необходима комплексна научноизследователска и технологична дейност,
която започва от растението, преминава през разработването на различни технологични етапи и завършва с
продукт значим за потребителите и
пазара. Поради това, научноизследователската дейност, планирана да се
извършва с помощта на подобрената
и/или новосъздадена научна инфраструктура обхваща в дългосрочна
перспектива (10 години и отвъд), научни проекти, свързани неразривно в
съгласуван работен поток.

Фирмите, пряко заинтересовани от
разработвани от Центъра здравословни продукти на базата на ЛАР, могат
да бъдат разделени най-общо на две
основни групи:

– Малки и средни предприятия, които
се интересуват от иновации в областта на козметиката, функционалните
храни, продукти за здравеопазването
Това е област, в която задълбочените и други;
изследвания на традиционните знания от етномедицината и етнофарма- – Фармацевтични фирми интересуцията се съчетават с най-модерните ващи се от идентифициране и разфундаментални научни изследвания работване на нови лекарствени
и използването на съвременни техно- кандидати на базата на изолирани билогии.
оактивни природни съединения или
техни синтетични аналози.
За реализирането на рационално и
устойчиво оползотворяване на лечеб- Реализацията на разработваните
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от Центъра иновативни продукти и
технологии ще има също съществен
положителен икономически ефект
върху голяма група участници в агробио-индустрията произвеждащи и/
или осигуряващи изходна биомаса за
преработка, включваща земеделски
производители, фирми отглеждащи
и преработващи ЛАР, както и фирми с
производства генериращи значителни обеми от агробио-отпадъци, които
съдържат ценни биоактивни вещества. Заедно с очаквания икономически ефект, практическата реализация

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

на разработваните от Центъра продукти и технологии ще има дълготрайно положително въздействие и ще
създаде стимули за заетост при социално слаби групи от населението сега
заети със събиране или отглеждане
на ЛАР. Едновременно с това устойчивото оползотворяване на ЛАР ще има
положителен ефект върху опазването
на околната среда и екосистемите.
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Интервю с проф. Владимир
Димитров относно Центъра
за компетентност "Устойчиво
оползотворяване на био-ресурси и
отпадъци от лечебни и ароматични
растения за иновативни биоактивни
продукти“

Бихте ли се представили на нашите ни подходи за получаване на биоакчитатели?
тивни синтетични съединения, както
и на техни природни аналози.
Казвам се Владимир Димитров и съм
професор в Института по органична Коя научна институция представляхимия с Център по фитохимия при вате и с какво се занимава тя?
БАН. Занимавам се с органична химия,
а по-точно с разработка на синтетич- Институтът по органична химия с
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Център по фитохимия при БАН се занимава с органична и фитохимия, както и със създаване на нови материали
с приложение в съвременните технологии. Разработките в така общо
формулираните области се подкрепят
от спектроскопски и други методи за
изучаване и охарактеризиране на синтетични и природни съединения, за
което разполагаме с някои от необходимите научни инструменти.

тър за компетентност (договор
BG05M2OP001-1.002-0012-C01)
„Устойчиво
оползотворяване
на
био-ресурси и отпадъци от лечебни и
ароматични растения за иновативни
биоактивни продукти“. Същността на
проекта е чрез ефективно използване
на националните ресурси от лечебни
и ароматични растения и оползотворяване на агробио-отпадъци, както
и прилагане на зелени технологии
да бъдат създадени и предложени на
Бихте ли представили проекта на- индустрията иновативни продукти и
кратко?
технологии и по този начин да се създадат условия за устойчив растеж на
Проектът е за създаване на Цен- биоикономиката на страната и извън
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нея.

В началото, основните дейности по
Стратегическата цел на проекта е да проекта са фокусирани към:
се изгради Център за компетентност
с необходимата научна инфраструкту- Създаване на съвременен научно-изра и човешки потенциал за осъщест- следователски комплекс, който да обвяване на изследователска дейност и хваща целия процес – от растението
приложни разработки насочени към до продукта, за ефективно, екологичпредприемачеството.
но съобразно и устойчиво оползотворяване на природните ресурси, чрез
Кои са партньорите по проекта?
изграждане на съвременна научна инфраструктура.
Институт по органична химия с Цен- Обновяване, модернизиране и функтър по фитохимия при БАН (водеща ционално интегриране на научната
организация).
инфраструктура на партньорските
Агробиоинститут при Селскостопан- организации, изграждащи Центъра.
ска академия.
Факултет по химия и фармация на Со- След изпълнението на инвестиционфийски университет „Св. Климент Ох- ната програма, научните разработки
ридски“.
в лабораториите ще са насочени към
Биологически факултет на Софийски комплексното изучаване и оползотвоуниверситет „Св. Климент Охридски“. ряване, например на дадено перспекИнститут по полимери при Българска тивно лечебно растение, по цялата
академия на науките.
верига до създаване на краен продукт
(напр. хранителна добавка, лечебна
С какво финансиране разполага и козметика и др.). Това включва химичкой го осигурява?
но профилиране на природните съединения, съдържащи се в растениеОбщата стойност на финансирането то, определяне на биологичната им
е 23 791 055,20 лв., от които 20 222 активност, създаване на ефективни
396,92 лв. европейско финансиране от методи за получаване на екстракти с
„Европейски фонд за регионално раз- полезна биоактивност. В края на този
витие“ и 3 568 658,28 лв. национално процес се предвижда създаване на
съфинансиране.
прототипи на продукти, включително
крайни форми за потребление, които
Какви дейности ще се извършват в да се предлагат за внедряване на малотделните лаборатории?
ки и средни компании.
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Каква ще бъде ползата за общество- чрез разработване на интелигентни
то от успешното реализиране на и щадящи подходи и технологии за
проекта?
оползотворяването му; увеличаване
на капацитета на българските предОчакваните резултати и ползи за об- приятия за разработване и внедряваществото от изграждането на Център не на иновативни конкурентни продуза компетентност са: концентрация кти, с пазарна реализация в страната и
на научен и финансов потенциал, и на чужбина; социална значимост – повисъвременна научна инфраструктура в шаване на качеството на живот чрез
Център за компетентност за реализа- създаване на иновативни продукти от
ция на планираните цели и дейности; природен произход.
разработване на зелени технологии и
подходи за създаване на иновативни Как оценявате работата на екипа
фитопродукти за медицински, козме- си?
тични и хранителни цели; стимулиране и реална подкрепа на земеделски Съществува хармонично взаимопроизводители от различни райони, действие и плодотворно сътруднивключително и икономически слабо чество между колективите на партразвити, за култивиране на лечебни и ньорските организации. По време на
ароматични растения като устойчив разработването на проектното предпоминък; активно опазване на расти- ложение се изгради атмосфера на интелното биоразнообразие в страната, тердисциплинарно сътрудничество,
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която продължава в процеса на из- това не се промени решително в близпълнението.
ките 1-2 години, ще се генерира още
изоставане, което няма да може да се
Има ли млади хора, които искат да навакса с десетилетия. С колеги се шесе занимават с наука във Вашата об- гуваме, че след изпълнението на проласт?
екта за създаване на Център за компетентност ще разполагаме с чудесна
Млади хора има, но те не са достатъч- апаратура, но няма да има хора, които
но за възпроизводството на учени и да работят с нея.
специалисти. Не е тайна, че нивото на
обществено признание на учените от Какво, според Вас, трябва коренно
природните науки в България е ниско, да се промени в България по отнокакто по отношение на финансиране, шение на науката?
така и по отношение на реализацията
на специалистите с придобита висока Инвестиции в образованието – да се
квалификация (с малки изключения). фокусират средствата в малко униПоради това са малко желаещите да се верситети с потенциал за обучение на
реализират в нашата област или пък съвременно ниво (знае се кои могат
търсят реализация в чужбина. Ако да са тези университети).
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Инвестиции в обучението магистри
и докторанти (особено в природните науки), чрез провеждане на изследователска дейност – понастоящем
средствата са крайно недостатъчни.
Бизнесът, който се оплаква от липса
на кадри, следва да насочи инвестиции към създаването им – напр. стипендии за студенти и предлагане на
работни места и социални придобивки при започване на работа; съществуват модели и възможности, които
не се прилагат, а се практикуват от
поколения от работодателите в други
страни.
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Инвестиране в социалният статут на
учените в България – без това няма
да има възпроизводство на учени, а от
там и инвестициите в образованието
няма да са ефективни. Всичко казано накратко до тук по този въпрос се
практикува успешно в повечето европейски страни и поради това не е нужно да се „открива колелото“, а просто
да се прилагат добрите практики.
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[ВИДЕО] Устойчиво оползотворяване
на био-ресурси и отпадъци от лечебни
и ароматични растения за иновативни
биоактивни продукти
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БГ НАУКА ПРЕДСТАВЯ

https://nauka.bg/centrove-kompetentnost/
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Как се виждам в света на науката и
технологиите
Автор: Симона Емануилова Стоянова, 18 г., Шумен

„В

ъзпявам електрическото тяло”... Как е възможно заглавието на един
кратък разказ от Рей
Бредбъри, написан преди половин
век, да опише цялата съвременна цивилизация? Технологичният напредък, с който толкова много се гордеем,
нямаше да бъде факт без прозренията
на учените във времето. Но като че ли
сегашната наука няма смелост да признае значимостта на въображението и
научната интуиция. Тълкуванието на
думата „наука” се свежда единствено
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до знание, което може да бъде обяснено чрез логиката и експериментално проверимо въз основа на научния
метод. В определението се усеща съществената липса на това, което според мен е довело човека до едни от
най-забележителните научни открития.
Нима на Айнщайн не са били нужни
въображение и смелост, за да предложи общата теория на относителността? Или Леонардо да Винчи не
е бил мечтател, който си е фантазирал, че някой ден ще може да полети?
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Животът, който подобни хора водят,
вади на показ това, с което човекът
е специален и с което се отличава от
останалите същества – стремежа към
развитие, несломимия дух, жаждата
за знание и детското любопитство.
Всичко това е пряко свързано с науката, затова и тя е от толкова голяма
важност за нас. Притегателната сила
на неизвестното и това, което чака да
бъде разкрито, ни подтикват към все
повече знания. Но какво би станало,
ако тези качества на човека бъдат заглушени по някаква причина? Писателите на научно-фантастични романи
в миналото са успели да предвещаят с
голяма прецизност сегашното развитие на днешните технологии. Основният проблем пред тях е бил как човечеството ще съумее да се приспособи
към новата реалност.
Технологиите стават все по-сложни
и в същото време все по-измамливо
достъпни и интуитивни. Компютрите
и свързаните с тях устройства вече са
неразривна част от бита на хората и
са на път да престанат да бъдат толкова забележими в ежедневието ни.
В близките 10 години изкуственият
интелект ще стане наш незаменим
помощник и ще управлява не само домовете ни, но и много други аспекти
от живота ни. Може би ще настъпи
сливане на дигиталния с физическия
свят и тогава на хората ще им се наложи да правят подобрения по себе си,
за да могат да бъдат конкурентноспо-
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собни на машините. Твърде вероятно
е това да доведе до сериозен застой в
развитието на човешкото съзнание.
Въображението ще е излишно, макар
да е спомагало за развитието ни като
вид хилядолетия наред. Но не всичко
е изгубено все още. Разработваните в
момента технологии могат да дадат
шанс на човечеството да използва
възобновяемите източници на енергия все по-пълноценно. Компании
като „Тесла” работят усърдно в посока
да променят мисленето на хората и
вече постигат неща, които сме считали за непосилни. Време е учените да
успеят да надделеят над индустрията
и да насочат развитието на цивилизацията ни в много по-разумна посока.
Безотговорното отношение към природата разрушава общия ни дом.
Забравяме, че не сме единствените
обитатели и приемаме себе си за господари вместо за пазители. Гледаме,
но не виждаме. В опитите си да разплетем тайните на съществуването
си и да бъдем иновативни пропускаме уроците на най-големия експерт в
оцеляването и ефективността – природата. Там съществуват детайли,
които биха ни улеснили и научили на
по-ефективен живот.
Намирам ролята си в науката като
връзката между технологиите и природата. В основата на всяко научно
откритие стои един и същ простичък
въпрос: „Защо се получава така?”. Започва се с детски въпроси като „Защо
МАЙ2018
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е топло, когато Слънцето е над нас?”
и „Защо тревата е зелена?”. За да получим отговори на подобни енигматични проблеми, ние сме принудени
да търсим както в атомите, така и в
дълбините на Космоса. Чрез изследването на процеси в природата и дори
чрез наблюдението на животните и
растенията, ние сме способни да заимстваме от природните „технологии” и
да ги развиваме. Човекът не трябва да
се опитва да усложнява допълнител-

но вече решеното „уравнение”. Исак
Нютон е казал: „Истината винаги се
намира в простотата, а не в многообразието и безпорядъка.” Това, което човекът остава да направи, е да се
вгледа достатъчно внимателно. С помощта на науката ние ще успеем да съберем парченцата от пъзела на нашето съществуване. И всеки път, когато
стигнем до така жадувания отговор,
отново ще доказваме, че невъзможното е относително понятие.

Как се виждам в света на науката и
технологиите
Автор: Яна Юлиянова Димитрова, град София, 12 години

Н

якои хора вярват в богове. Други пък се осланят на
логиката. Мен ако питате,
няма правилно и грешно, що
се отнася за това. Факт е, обаче, че без
помощта на науката, Земята не би се
развила до такава степен. Ами медицината? Ако не беше съвремнната медицина, все още щеше да ни е страх от
обикновените вируси и настинки, защото нямаше да има с какво да ги преборим. Също така новите технологии
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

помагат на голяма част от пациентите
да се излекуват от различни видове
тежки болести. Ами превозните средства? Ами строителството? Науката
ни помага не само в битовата сфера.
Учените в лабораториите разработват нови теории и лекарства. Мисля,
че науката е важна за хората!
Науката е важна за мен именно заради
точните факти. Биологията и химията са едни от любимите ми предмети
в училище, защото са просто толкова
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интересни. Благодарение на науката В заключение мога само да отбележа,
аз си обяснявам доста от въпросите, че науката е наистина нещо необятно
които си задавам. Хубаво е да знаш, че и изключително.
дори и човечеството да е изчезнало
след милион години, някои неща ще
са си същите.
Не мога ди си представя света без наука, но ако тя наистина не съществуваше, как ли щеше да изглежда той?
Без сателити и изкуствени спътници
в Космоса. Без телефони, компютри
и телевизори. Без домакински уреди,
които да помагат в бита. Хората щяха
да умират от различни болести, за
които дори не са и чували. Да, звучи
ужасно! Но дали наистина е толкова
зле?
Погледнато от друга страна обаче, без
технологии бихме били по-сплотени.
Без лекарства бихме ценили всеки миг
един с друг само защото не знаем колко ни остава заедно. Без домакински
уреди бихме си правели „фитнес”, чистейки. Би ли било чак толкова зле? Аз
мисля, че не. Вярно, че науката е нещо
невероятно и я обичам страшно много, но не мисля, че е жизненоважна.
След десет години вероятно науката
няма да напредне кой знае колко. Все
пак сме 2017, а все още няма летящи
коли! Но не, сериозно, не мисля, че кой
знае какви промени ще настъпят. Все
пак за разработване на голям проект
са нужни повече от десет години. Да,
ще има важни напредъци, но не мисля,
че до тогава ще сме създали изкуствена атмосфера на Марс.
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Как се виждам в света на науката и
технологиите
София Енчева, X клас, гр.Русе
“Важното е никога да не спирате да ки години труд променят битието ни
си задавате въпроси.” както никой друг не би успял. Не е ли
Алберт Айнщайн безсмислено да си представяме какъв
би бил животът днес, вчера или преащо науката е важна за мен? ди няколко хилядолетия, ако правилКраткият отговор е прост: за- ните въпроси не бяха зададени в подщото имам въпроси. Именно ходящото време от човек, решен – и
оттук започва иронията – от- най-вече способен – да отговори?
връщам на въпроса с въпрос. В това,
Оглеждам се и навсякъде виждам
уви, няма нищо случайно.
наука. В листа хартия, готов да запеТрудно е да задоволиш нечие любо- чата всяка моя мисъл, заключение,
питство, а почти непосилно – своето послание, ако някой след мен ги насобствено. В това се убедих за близо мери за достойни да ме надживеят.
шестнадесетте си години живот, мал- В микроскопа, когато след неколкоко или много прекарани в мечти за кратни провали и на ръба на примиголеми открития и велико познание. рението изследователят попадне на
Стигнаха ми да осъзная, че - ако не пробата, на базата на която ще развие
невъзможни - то и двете са или недо- революционни хипотези. В атомния
стижими, или малко вероятни. Затова колайдер, където достиженията на
пък скромният ми ученически опит многовековната човешка история се
ме научи, че няма по-голямо удовлет- сблъскват с тайните на материята, очворение от самоусъвършенстване- акващи да бъдат разкрити…
то. С него се будя сутрин и сядам зад
След всичко казано дотук с ръка на
бюрото, амбицирана да покажа на са- сърцето мога да заявя, че няма по-гомата себе си, че мога и ще се справя. леми мислители, мечтатели и творци
Така, с хода на времето, почтителното от учените. Както Мария Кюри, чийто
уважение към учените, култивирано лик приветства новопристигналите
от ранна детска възраст, разцъфна и туристи в ЦЕРН и сам по себе си краси
се превърна в най-искрено обожание всеки ум, върнал се назад през векокъм онези, които с цената на десет- вете по нишката на жизнения път на

З
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тази забележителна жена, само за да
преоткрие нейното безвремие. Тя отбелязва мъдро: „Аз съм от онези, които мислят, че науката притежава велика красота. Един учен в лабораторията
си е не просто техник: той е също дете,
изправено пред природни феномени,
впечатляващи го като приказка”. Тези
артисти създават нещо повече от изкуство – на тях дължа вълнението, което
ме обзема всеки път, щом науча за някое ново откритие. Дали са ми езиците, на които говоря и размишлявам,
числата, с които достигам до верните
отговори, идеите, които са гръбнак на
моите собствени. Принесли са силата
на умовете си в дар за мен, теб, вас и
следващите поколения с надеждата
да станат гигантите, осигурили опора
на стремежа ни към усъвършенстване. На желанието ни да намерим своите истини. При толкова много човеколюбие е трудно да не се почувстваш
поне малко специален и вдъхновен да
се трудиш като тях и за тях в името на
нещо значимо.
Живот без наука следва да означава живот без упорство и стремежи,
лишен от най-естественото човешко
любопитство, подтикнало първобитния човек да използва мисълта си. Без
гореизброените би настъпила духовната смърт на човечеството, загубило
стимул за съществуване и погребало
първичната функция на разума и самосъзнанието си – да търси причините то самото, както и всичко около

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

него, да бъде такова, каквото е, да изследва, да открива… Да знае, че – рано
или късно – опитите и усилията му ще
бъдат възнаградени.
Именно това е причината да продължим да даваме тласък на науката
утре, след десет години и занапред –
тя е в природата ни; възходът на човека е неизменно свързан с нейния
триумф. Колкото повече напредваме в
технологично отношение, колкото повече се доближаваме до епохални разкрития (Можем ли да оцелеем на Марс
и как? Как да синтезираме анти-материя? Възможно ли е ембрионът –
носител на генетично заболяване, да
бъде излекуван?), толкова по-близо
сме до нова златна ера на откривателския дух. Такава искам да си представям науката – все по-голяма част от
нашия живот, все по-облагородяваща
и издигаща ни до нови висини.
Със сигурност, контрираща сивата реалност на съвремието, която
обръща гръб на научните търсения
и издига в култ пост- и псевдо-истината. Вярвам в силата на знанието да
преобръща представи, правейки света
по-отворен и изпълнен с надежда за
бъдещето. Как ще мога да допринеса
за утрешната наука? Като продължавам да си задавам въпроси. Правилните отговори, в случай че бъдат открити, ще подаря на всички вас, а ако
изгоря в собствения си плам – губя
само мене си…
МАЙ2018
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Интервю с Йоана Спасова-Дикова,
доктор по театрознание
Интервюто взе Габриела Иванова
Йоана Спасова-Дикова е доктор по театрознание от 1992 г. и професор в
Институт за изследване на изкуствата – БАН от 2017 г.
Изследванията на професор Спасова-Дикова са в областите на историята и теорията на театъра, актьорското изкуство, театралната
антропология, театралните публики,
театралния мениджмънт, перформативните изкуства и новите технологии.
Бихте ли се представили на нашите
читатели?
одена съм в град Пловдив на
29 април 1964 г., но живея в
София от края на 60-те, когато
родителите ми се премечстиха в столицата. Завършила съм 114
английска езикова гимназия в София,
след което бях приета за студентка
по актьорско майсторство във ВИТИЗ
(сега НАТФИЗ). Дипломирах се през
1986 г. Бях разпределена като актриса във Великотърновския драматично-музикален театър „Константин
Кисимов“. Там играх два сезона като същевременно започнах да водя курсове

Р
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по „Словесно-изпълнителска дейност“
във Великотърновския университет
„Св. Св. Кирил и Методий“. През 1988
г. след спечелен конкурс заминах за
Ленинград (който своевременно беше
преименуван в Санкт-Петербург), Русия, където станах магистър по театрознание в Санкт-Петербургския
държавен институт за театър, музика
и кинематография през 1992 г. Същата година защитих и докторската си
дисертация „Форми на социално-художественото битие на образа на актьора“. С връщането си бях поканена в
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ във Факултета по начална
и предучилищна педагогика да водя
курс по „Словесно-изпълнителска
дейност“. През 1993 г. спечелих кон-
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курс за научен сътрудник в Институт
за изкуствознание – Българска академия на науките, където през 2006 г.
бях избрана за старши научен сътрудник II степен (сегашен „доцент“). През
2017 г. с конкурс станах „професор“ –
академична длъжност, която заемам и
в момента.
През 2008 г. станах научен секретар
на Институт за изкуствознание. През
2013 г. бях избрана за научен секретар
на направления „Културно-историческо наследство и национална идентичност” и „Човек и общество” – БАН и
за втори път през 2017 година само в
направление „Културно-историческо
наследство и национална идентичност”. Дойде колега психолог, която
пое поста в областта на обществените
науки и заедно решаваме редица проблеми в областта на хуманитарните и
обществените науки в БАН.
Специализирала съм в „Сейнт Хилда
Колидж“ в Оксфорд, Англия (1994 г.) и
на два пъти (1997; 2005-2006 г.) в Нидерландския институт за научни изследвания, Холандия.
Преподавала съм в различни университети по дисциплини, свързани
с театралното изкуство: Софийския
университет „Св. Климент Охридски“,
Нов български университет, Варненски свободен университет, Свободен
университет, София, Университет по
библиотекознание и информационни
технологии. Две години (2001-2002)
бях гост-преподавател в Театралния
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институт – Амстердамски университет, Холандия.
Автор съм на книгите „За две актьорски съзвездия“ (2004), „История на
българския театър. Българският театър между двете световни войни на
ХХ век“ (в колектив, 2011) и „Мелпомена зад желязната завеса“ (2015).
Последните две книги са отличени с
наградата „Икар“ от гилдията на театроведите и драматурзите към Съюза
на артистите в България за най-добър
критически текст.
Имам над 150 научни и научно-популярни публикации по въпросите на
театралното изкуство в специализирани енци¬клопедии и периодични
издания у нас и в чужбина. Имам над
80 цитирания на мои публикации в
страната и в чужбина.
Изследванията ми са в областите на
историята и теорията на театъра, актьорското изкуство, театралната антропология, театралните публики,
театралния мениджмънт, перформативните изкуства и новите технологии.
Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?
Работя в Институт за изследване на
изкуствата – Българска академия на
науките. В института се изследват
различните изкуства – театър, музика, изобразителни изкуства, екранни
изкуства, архитектура. Това е единствената по рода си институция за
научни изследвания на изкуствата в
МАЙ2018
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България.
Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това?
Докато бях актриса във Великотърновския театър и преподавах в университета в града, усетих, че много
ме влече и по някакъв начин, според
оценката на моите студенти, ми се удава преподавателската дейност. И майка ми, и баща ми бяха преподаватели
в университети. Реших да кандидатствам за аспирантура (така се наричаха докторантурите тогава) в чужбина.
Очакваше се да има конкурси за Прага,
Чехия и Ленинград, СССР. Аз предпочитах да отида да уча в Прага (и без това
като възпитаник на английската гимназия, руският ми тогава беше много
слаб), но времената в края на 80-те
бяха трудни. Социалистическият лагер беше пред разпадане и пражката
аспирантура не беше обявена. Така
се явих на конкурс за аспирантура в
СССР, който междувременно през 1991
г. стана ОНД – Обединение на независимите държави. Както казах Ленинград беше преименуван на Санкт-Петербург. Така започнах в един град и
една държава, а завърших в друг град
и в друга държава. Всичко се случваше
много динамично. Като се върнах бях
поканена да преподавам, както споменах, в Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ във Факултета по
начална и предучилищна педагогика
на хонорар. Мислех си, че мечтата ми
да преподавам е осъществена и ще ос-
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тана в университета. Събитията отново се завъртяха. Бях практически безработна и в Държавен вестник видях
обява за конкурс за научен сътрудник
в Институт за изкуствознание – БАН.
Явихме се няколко души, но аз спечелих. Така започна научната ми кариера. Може да се каже, че е съдба.
Имате ли одобрен проект в последната сесия на Фонд научни изследвания,
как се казва той и какви ползи ще има
той за науката и живота на обикновения човек?
В момента съм ръководител на проект
„Българският ХХ век в изкуствата и
културата“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания” (дог. № ДФНИ-КО2/9
от 12.12.2014 г.). Иначе през годините
съм била член на екипи на няколко
проекта към ФНИ.
Проектът се стреми да даде аргументирани отговори на въпроси, пряко
свързани с приоритетите на съвременната европейска политика за широко и равнопоставено изучаване на
изкуствата, функциониращи в контекста на различни културни региони.
Резултатите от проекта ще подпомагат
следващи изследвания и задачи в сферата на образованието, управлението
на културата и опазването на културното наследство и неговото представяне като част от европейското културно наследство, както и развитието
на устойчиви форми на туризма, културните и креативни индустрии. Проектът си поставя задачата да подобри
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връзката между науката и образованието, като стимулира разбирането
за природата на хуманитарната наука
не като носител на веднъж завинаги
стандартизиран набор от знания, а
като отворено диалогично поле, което
никога не е напълно завършен свод от
знания. В тематично отношение проектът включва научно аргументирани
интерпретации на различни явления
в художествените практики, които се
вписват в интересите на изключително широка аудитория. В този смисъл
проектът концептуализира нови аспекти в обществения дебат относно
природата и същността на връзката
между изкуството, човека и представите за модерна европейска демокрация. Намерението за интегриране на
различни клонове на изкуствознанието в решаването на обща за различните изкуства проблематика се вписва
в модерните методологически тенденции на европейската хуманитарна
мисъл и поставя пред българската наука нови предизвикателства относно
представата за интердисциплинарните изследователски нагласи и генерира нови аспекти в изучаването на
изкуствата. Ползата за съвременния
обикновен човек до голяма степен е
свързана с осъзнаването на огромния
интелектуален и творчески потенциал на нашите културни елити от
миналото, което може да подпомогне
издигането на националното ни самочувствие и убеденост, че българската
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култура е важна и неотделима част от
европейската и световната култура
С какво заглавие беше последната Ви
публикация? Разкажете ни повече за
нея.
Последна публикация:
Spassova-Dikova, Joanna. The “Death”
of the Live Arts in the Digital Era? In:
Crossing Borders in Arts: Beyond Modern
& Postmodern. Art Readings 2017,
Institute of Art Studies, 2018, pp. 90102 http://artstudies.bg/wp-content/
uploads/2018/04/Chetenia_2017_
ZaPechat_13.03.2018_small.pdf
Текстът е част от по-голямо, особено
актуално напоследък, изследване на
динамичните процеси в перформативните изкуства в епохата на бързото развитие на новите технологии.
Фокусът е върху „живите“ изпълнителски изкуства в т.нар. епоха на „дигимодеризма“ (Алън Кърби, 2009), в
която „живото“ (Philip Auslander, 1999)
се противопоставя на виртуалното.
Тези процеси поставят много въпроси
за бъдещето на човечеството, когато
живите хора могат да бъдат заменени
от роботи или дори сами да станат хибридни биороботи. Последното се отнася до проблема за живо/дигитално,
реално/ виртуално, естествено/изкуствено. Ключовата дума е „хибридизация“, при която започва да се говори
за „смъртта“ на традиционните живи
изкуства в борбата им с новите технологии. Анализирани са някои модерни
и постмодерни идеи за символичните
МАЙ2018
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„смърти“ на Създателя в Създанието
му.
Има ли бъдеще науката в България и
как го виждате Вие?
Науката, независимо къде се прави,
не само има бъдеще, тя Е бъдещето.
Условията за оцеляване на науката,
особено на хуманитаристиката в България са изключително тежки – хронично недофинансиране, неразбиране на ползата от хуманитаристиката,
криза в образованието в областта на
хуманитарните науки, липсата на
млади учени, които да искат да се занимават с хуманитаристика, безсмислена борба за поставяне на формални
наукометрични критерии за оценка
на хуманитаристиката и пр. Изходът
е в по-голяма обществена подкрепа,
създаването на специална държавна политика и стратегия за развитие
на хуманитаристиката, осъзнаване
на ползата от хуманитарните науки,
разбиране на значението на науката
за опазване и изучаване на проблеми,
свързани с културно-историческото
наследство и националната идентичност в глобализиращия се свят.
Как оценявате работата на екипа си?
Като научен секретар на БАН аз работя с различни екипи по различни
проекти и програми. Обикновено екипите са съставени от най-добрите научни кадри в страната. Ако става дума
конкретно за екипа по проекта към
ФНИ, който ръководя, то той се състои
от високопрофесионални учени от
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различни области на изкуствознанието – литература, изобразителни изкуства, музика, екранни изкуства, архитектура. Всеки е специалист в своята
област и в случая от особена важност
е синергията, екипната работа по този
иновативен със своята интердисциплинарност проект.
Има ли млади хора, които искат да се
занимават с наука във Вашата област?
Умни и талантливи млади хора в България все още има. Не знам докога.
Обикновено се стараем да ги каним в
проектите, по които работим. Лично
аз имам дипломанти, които доста успешно през последните години защитиха своите дипломни работи. В момента съм научен ръководител една
докторантка, която е завършила културология, но проявява интерес към
изкуствознанието. Тя наскоро стана
маратонец и избяга над 42 километра.
Може би това е един символ за това, че,
за да постигнеш нещо в живота, както и в науката, трябва да си истински
посветен самотен бегач на дълго разстояние (по заглавието на новелата
на британския писател Алън Силитоу
от началото на 60-те). Много е трудно.
Изисква упоритост, воля, работа, вяра
и може би малко талант.
Какво бихте казали на хората, които
все още се колебаят дали да се занимават с наука в България?
Както се пее във всеучилищния химн
на Стоян Михайловски „Напред! Науката е слънце, което във душите грей!
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Напред! Народността не пада там,
дето знаньето живей!“. Ще си послужа с един цитат на един от основателите на БАН (правоприемник на Българското книжовно дружество) преди
150 години проф. Марин Дринов. Ще
отбележа, че през тази година честваме 180 години от рождението му.
Той е категоричен, че „Без помощта на
науката един народ никога не би достигнал да има значение за цялото човечество!“
Какво, според Вас, трябва коренно да
се промени в България по отношение
на науката?
Аз вече споменах, че е необходима по-голяма обществена подкрепа,
създаването на специална държавна политика и стратегия за развитие
на науките, свързани с изкуствата и
културата, осъзнаване на ползата от
хуманитарните науки, създаване на
стимули на младите хора, които имат
желание да се занимават с изучаване
на изкуствата и културата в България,
разбиране на значението на науката
за опазване и изучаване на проблеми,
свързани с българското културно-историческото наследство и националната идентичност в глобализиращия
се свят.
Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа? Какви други интереси
имате и как обичате да прекарвате
свободното си време?
Освен учен изследовател в областта
на театралното изкуство, аз съм нау-
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чен секретар и имам много административна, бих казала административно-научна работа. Свободно време
почти не остава. Да кажа, че гледам
театър и кино, както и ходя по изложби и концерти в свободното си време
не мога, защото всичко това е задължителна част от моята работа, както
като учен в областта на театъра, така
и като научен секретар на направлението „Културно-историческо наследство и национална идентичност“.
Практически всяка вечер съм на някакво важно културно събитие, понякога и по две едно след друго. Ако
става дума за театър, то това е професионален ангажимент в ролята ми на
театрален изследовател. В последните години непрекъснато се налага да
представлявам Ръководството на БАН
на различни тържествени чествания.
Всъщност това са може би едни от
най-приятните задължения в работата ми. Мисля, че ако не искаш да усещаш тежестта, че си на работа повече
от 12 часа на ден, просто превърни
това, с което обичаш да се занимаваш
в свободното си време, в професия.
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Медицински университет – Плевен с
проект за изграждане на Център за
компетентност по персонализирана
медицина, 3D и телемедицина,
роботизирана и минимално
инвазивна хирургия

На 26.07.2018 г. бе подписан договор за финансиране на проекта
BG05M2OP001-1.002-0010-C01
„Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално
инвазивна хирургия“, финансиран
от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и
Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

е близо 23,7 млн. лв., от които малко
над 20 млн. лв. европейско и над 3,5
лмн. лв. национално съфинансиране.
Проектът е с начало на стартиране
27.07.2018 г. и краен срок на изпълнение 31.12.2023 г.
Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а
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основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ – Варна и Института по системно инженерство и роботика към
БАН (ИСИР-БАН). Асоциирани партньори в изграждането на Центъра за
компетентност са: УМБАЛ „Света Марина“, гр. Варна; УМБАЛ “Д-р Георги
Странски“ ЕАД, гр. Плевен; Компания
за иновативни решения „5th Degree” и
Florida Hospital Cancer Institute, USA.
В рамките на проекта ще бъде изградена нова и модернизирана вече съществуващата инфраструктура. Ще
бъдат провеждани научноизследователска, развойна и иновационна дейности, като резултатите от научните
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изследвания ще бъдат разпространени сред широката общественост. Ще
бъде осъществен и трансфер на знания и технологии и развитие на човешките ресурси.
Целта на проекта е да се създаде
иновативен, високотехнологичен и
съвременно базиран център за компетентност за реализиране на високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на
специалисти, които да повишат конкурентоспособността на съществуващите институции и да стимулират
предприемачеството в региона и страната.
МАЙ 2018
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През следващите 10 години ще се създадат и възможности за обучение на
студенти, специализанти, докторанти и други клинични специалисти в
целевите области: обща хирургия, гинекология, урология, УНГ, ортопедия,
патология, медицинска генетика и др.
Центърът ще продължи мисията на
партньорите чрез предлагане на иновативно, атрактивно и съвременно
обучение, но също ще разшири възможностите, качеството и формата на
предлаганото обучение и научноизследователската дейност.
Центърът ще влезе в сътрудничество с
водещи европейски и световни технологични партньори, чрез което ще се
повишава ефективността от неговата
работа, а оттам и финансовата устой-
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чивост след приключване на проекта.

Поставените цели и задачи ще се реализират в следните работни пакети:

В пакет „Персонализирана медицина”
ще бъдат разработвани, проучвани и
внедрявани нови подходи за диагностика, лечение и профилактика в различни области на медицината. Това ще
позволи да бъде изработен индивидуален научно-изследователски подход
към пациенти с различна патология
(от областта на онкологията, вътрешните болести, дисморфичните синдроми и генетичните състояния и др.),
основан на натрупаните знания, от
прилагането на нови молекулярно-генетични и биологични методи на изследване. Пакетът ще включва лабо-
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ратория, оборудвана със съвременна
геномна апаратура (ген-секвенатор
от ново поколение) и научно-изследователски работен екип.

сонализирани импланти и външни
фиксиращи устройства, хирургичен
инструментариум, както и модели на
анатомични органи за подпомагане
на предоперативното планиране и
В пакет “3D медицина” ще бъде из- обучението на лекари по минимално
градeн цялостен процес за научно-из- инвазивна и роботизирана хирургия.
следователски дейности и обучение
на хирурзи, млади лекари и студенти В пакет “Tелемедицина” ще се обосочрез 360-градусово наблюдение на би и внедри използването на телепахирургични манипулации във вирту- тологията в съвременното обучение и
ална реалност (VR) с помощта на VR научно-изследователската работа. Ще
хедсет очила. Ще бъде създадена ла- се оборудва лаборатория за дигиталиборатория за триизмерен печат, който зиране на хистологични и цитологичще бъде осъществяван с 3D принтери ни препарати. Ще се създадат учебни
на водещите световни компании. С зали за виртуално микроскопиране,
помощта на тази нова технология ще компютър-асистирана морфометрия
бъдат създавани ортезни и протез- и телепатология, както и система за
ни средства от ново поколение, пер- дистанционен достъп до учебни сбир

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

МАЙ 2018

Българска наука

36

С подкрепата на:

МЕДИЦИНА | БРОЙ 109

ки от виртуални препарати за високотехнологично обучение на студенти,
специализанти и докторанти. Ще се
изградят връзки за телепатологични
консултации между партньорите. Ще
се изградят интегрирани операционни зали и ще се осъществят връзки
за телехирургия между партньорите.
Чрез използването на тази възможност ще се осъществят научноизследователски проучвания в областта на
хирургията, гинекологията, урологията, УНГ и др.
В Пакет “Роботизирана хирургия“ с
наличието на двете роботизирани
системи Da Vinci S и Da Vinci Si ще се
разработят и осъществяват научни
проучвания за подобряване на качеството на хирургията чрез роботизира-
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на хирургия с намаляване на броя на
усложненията, изследване на качеството на оперативните резектати, изследване на качеството на живот на
пациентите, изследване на бързината на възстановяване на пациентите,
изследване на ценовата ефективност,
запазване на половата и отделителната функция на пациентите след такъв
тип хирургия при пациенти с онкологични заболявания на шийката и тялото на матката, простата, ректума и
др.

В Пакет „Минимално инвазивна хирургия“ ще се създаде необходимата инфраструктура за телемедицина
между партньорите с цел въвеждането на трето ниво високоспециализирано обучение за лекари със специ-
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алност за овладяване на специфични
умения и опит в този тип хирургия.
Създаването на предпоставки за осъществяване на задълбочени научноизследователски проучвания и влизане в трайно партньорство с подобните
световни центрове, което ще подобри
диалога и сътрудничеството между
бизнеса и научните среди с оглед на
интензифициране на процесите на
създаване на иновации и тяхната успешна пазарна реализация.

най-честите наследствени заболявания за българската популация и генетичните предразположения; подобряване на възможностите за превенция
на наследствените заболявания, основана на персонализиран подход при
геномни изследвания на предрепродуктивни двойки.

Планира се реализирането на съвместни научноизследователски проекти, разработени между Центъра
за компетентност и бизнеса, както и
Очаква се в резултат от реализира- придобиване на права по интелектунето на проекта да бъдат създадени ална собственост.
диагностични панели за рак на млечната жлеза, карцином на яйчниците,
рак на белия дроб и дебелото черво,
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Интервю с проф. Силвия Янкуловска,
ръководител на проекта за
изграждане на Център за
компетентност Леонардо да Винчи

Бихте ли се представили на нашите Специалист съм по обществено здрачитатели?
ве и медицинска етика. Израснала съм
като преподавател и научен работник
Аз съм проф. Силвия Янкулов- в Медицински Университет-Плевен.
ска. Ръководител съм на проект
BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Цен- Коя научна институция представлятър за компетентност Леонадро да вате и с какво се занимава тя?
Винчи по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана Представлявам Медицински универи минимално инвазивна хирургия“. ситет – Плевен (МУ-Плевен) като во-
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деща институция по реализация на
проекта с основни партньори Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института
по системно инженерство и роботика
към БАН (ИСИР-БАН). В качеството ми
на Декан на Факултет „Обществено
здраве“ съм също и част от Академичното Ръководство на висшето училище.

Медицински университет – Плевен
(МУ-Плевен) се откроява на картата
на висшето медицинско образование
у нас и в Европа със съвременния си
облик на водещ образователен и научноизследователски център с приоритети в развитието на роботизираната хирургия и телемедицината,
привличащ все повече български и
чуждестранни студенти. Понастоящем висшето училище има стабилна структура от четири факултета
– Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве”, Факултет „Здравни
грижи” и новоразкрития Факултет
„Фармация“. Медицинският колеж и
Департаментът за езиково обучение
също са основни звена в структурата на висшето училище. Най-младото
звено е новооткритият Научноизследователски институт. Университетът
провежда обучение в 14 специалности, по 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 4 професионални
направления – медицина, фармация,
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

здравни грижи и обществено здраве.

Бихте ли представили проекта накратко?
Целта на проекта е да се създаде
иновативен, високотехнологичен и
съвременно базиран център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината
и 3D медицината, роботизираната и
минимално инвазивната хирургия, за
реализиране на високи постижения в
научноизследователската дейност и
в обучението на специалисти, които
да повишат конкурентоспособността
на съществуващите институции и да
стимулират предприемачеството в
региона и страната. През следващите
10 години центърът ще функционира
на базата на високотехнологична проиновативна инфраструктура, включваща оборудване и специализиран
софтуер. Така ще се създадат възможности за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност,
трансфер на нови знания и технологии, обучение на студенти, специализанти, докторанти и други клинични специалисти в целевите области:
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хирургия, гинекология, урология, УНГ,
ортопедия, патология, медицинска генетика и др. Центърът ще продължи
мисията на партньорите чрез предлагане на иновативно, атрактивно и съвременно обучение, но също ще разшири възможностите, качеството и
формата на предлаганото обучение и
научноизследователската дейност. Услугите, подпомагащи достъпа до нови
знания, се основават на използване
на натрупания опит на специалисти,
работещи към основните партньори
по проекта Медицински Университет
– Плевен, Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
и Института по системно инженерство и роботика към БАН.
С какво финансиране разполага
проектът и кой го осигурява?

Проектът
BG05M2OP001-1.0020010-C01 „Център за компетентност
Леонадро да Винчи по персонализирана медицина, 3D и телемедицина,
роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 23 695
179,29 лв., от които 20 140 902.40 лв.
европейско и 3 554 276,89 лв. национално съфинансиране.

отделните лаборатории?
Поставените цели и задачи по проекта
ще се реализират в следните работни
пакети:

В пакет „Персонализирана медицина”
ще бъдат разработвани, проучвани и
внедрявани нови подходи за диагностика, лечение и профилактика в различни области на медицината. Това ще
позволи да бъде изработен индивидуален научно-изследователски подход
към пациенти с различна патология
(от областта на онкологията, вътрешните болести, дисморфичните синдроми и генетичните състояния и др.),
основан на натрупаните знания, от
прилагането на нови молекулярно-генетични и биологични методи на изследване. Пакетът ще включва лаборатория, оборудвана със съвременна
геномна апаратура (ген-секвенатор
от ново поколение) и научно-изследователски работен екип.

В пакет “3D медицина” ще бъде изграден цялостен процес за научно-изследователски дейности и обучение
на хирурзи, млади лекари и студенти
чрез 360 градусово наблюдение на хирургични манипулации във виртуална
реалност (VR) с помощта на VR хедсет
очила. Ще бъде създадена лаборатория за триизмерен печат, който ще
бъде осъществяван с 3D принтери на
Какви дейности ще се извършват в водещите световни компании. С помо-
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щта на тази нова технология ще бъдат
създавани ортезни и протезни средства от ново поколение, персонализирани импланти и външни фиксиращи
устройства, хирургичен инструментариум, както и модели на анатомични
органи за подпомагане на предоперативното планиране и обучението на
лекари по минимално инвазивна и роботизирана хирургия.

В пакет “Tелемедицина” ще се обособи и внедри използването на телепатологията в съвременното обучение и
научно-изследователската работа. Ще
се оборудва лаборатория за дигитализиране на хистологични и цитологични препарати. Ще се създадат учебни
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зали за виртуално микроскопиране,
компютър-асистирана морфометрия
и телепатология, както и система за
дистанционен достъп до учебни сбирки от виртуални препарати за високотехнологично обучение на студенти,
специализанти и докторанти. Ще се
изградят връзки за телепатологични
консултации между партньорите. Ще
се изградят интегрирани операционни зали и ще се осъществят връзки
за телехирургия между партньорите.
Чрез използването на тази възможност ще се осъществят научноизследователски проучвания в областта на
хирургията, гинекологията, урологията, УНГ и др.

МАЙ 2018

Българска наука

42

С подкрепата на:

МЕДИЦИНА | БРОЙ 109

В Пакет “Роботизирана хирургия“ с
наличието на двете роботизирани
системи Da Vinci S и Da Vinci Si ще се
разработят и осъществяват научни
проучвания за подобряване на качеството на хирургията чрез роботизирана хирургия с намаляване на броя на
усложненията, изследване на качеството на оперативните резектати, изследване на качеството на живот на
пациентите, изследване на бързината на възстановяване на пациентите,
изследване на ценовата ефективност,
запазване на половата и отделителната функция на пациентите след такъв
тип хирургия при пациенти с онкологични заболявания на шийката и тялото на матката, простата, ректума и
др.

та инфраструктура за телемедицина
между партньорите с цел въвеждането на трето ниво високоспециализирано обучение за лекари със специалност за овладяване на специфични
умения и опит в този тип хирургия.
Създаването на предпоставки за осъществяване на задълбочени научноизследователски проучвания и влизане в трайно партньорство с подобните
световни центрове, което ще подобри
диалога и сътрудничеството между
бизнеса и научните среди с оглед на
интензифициране на процесите на
създаване на иновации и тяхната успешна пазарна реализация.
Каква ще бъде ползата за обществото от успешното реализиране на
проекта?

В Пакет „Минимално инвазивна хирургия“ ще се създаде необходима- Ползата за обществото е в множество
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аспекти. От една страна ще се изградят специалисти с нови, уникални знания и умения, които ще се върнат към
обществото под формата на грижа за
пациентите и превенция на генетично обусловени заболявания. Биопринтирането ще позволи създаването на
модели на анатомични органи за подпомагане на предоперативното планиране и обучението на лекари по минимално инвазивна и роботизирана
хирургия, което да повиши успеваемостта на сложни хирургични намеси.
Очакват се и дългосрочни позитивни
ефекти върху здравната икономика
на страната като резултат от разширяване на броя на лекарите използващи
минималноинвазивна хирургия при
лечение на пациентите. Заложената

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

в проекта ос на развитие в сферата на
персонализираната медицина пък ще
позволи да бъде изработен индивидуален подход към пациенти с различна
патология в областта на онкологията, вътрешните болести, генетичните
състояния и други.
Как оценявате работата на екипа
си?

Екипът за управление и научният екип
са съставени от професионалисти с
дългогодишен опит и експертиза. Работи се целенасочено, без разпиляване и в дух на сътрудничество. Всички
са високо мотивирани да реализират
целите на проекта.
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Има ли млади хора, които искат да реална собствена изследователска
се занимават с наука във Вашата об- продукция, която да е конкурентна на
ласт?
международни публикации и да издържи на независимия анонимизиран
Областта на проекта е привлекател- рецензионен процес. В този смисъл
на за млади специалисти, които не проектът е заложил на изграждане на
само ще могат да бъдат обучавани по компетенции и специалисти, а не само
иновативен подход по хирургия в 3D на натрупване на материални активи,
формат, но ще могат и да разработят което е една проспективна инвестистойностни и конкурентноспособ- ция в хората и за хората.
ни научни изследвания, които да им
донесат професионално удовлетво- Какво, според Вас, трябва коренно
рение, самочувствие, че са в крак с да се промени в България по отнонай-съвременните научни и медицин- шение на науката?
ски постижения в световен мащаб и
ще намерят достойно място в най-ви- Най-вече науката в България трябсоко рейтинговани международни из- ва да бъде оценявана и насърчавана,
дания. Последното е от значение и за включително и материално стимулиинституционалното развитие на парт- рана. Учените са най-интелигентнаньорите предвид на навлезлите нови та прослойка на обществото, която
критерии към качеството на научните формира облика на страната и нейразработки, които изискват от акаде- ната интелектуална независимост.
мичните кадри да публикуват в списа- Ако научната работа не се цени и увания, които са реферирани и индекси- жава, включително и адекватно да се
рани в световноизвестни бази данни. възнаграждава, тези хора, в които е
Този тип публикации, обаче, изискват инвестирано, тръгват да търсят при-
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знание в чужбина. И повярвайте не става дума само за
пари, но и за истинско признание и удовлетворение
от труда ти. Става дума и за
онова усещане, когато гледат на теб с благоговение, а
не с насмешка, защото „бориш вятърни мелници“ и
„няма хляб в работата ти“.
Разбира се, необходимо е
и да се изкоренят порочни
научни практики, нарушения на публикационната
етика и неспазване на универсални изследователски
стандарти, които силно
занижават качеството на
научната продукция и създават негативен имидж за
национална научна школа. Важна е и чувствителността на академичното
съсловие към тези проблеми. Трябва и да се изградят
действащи механизми за
защита на тези учени, които са будни за нарушенията, „дръзват” да ги посочат
и да се борят за чистотата
и имиджа на научната си сфера.
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[ВИДЕО] Персонализирана медицина, 3D и
телемедицина, роботизирана и минимално
инвазивна хирургия

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

МАЙ 2018

Българска наука

47

