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БГ Наука вече е в Sofia Tech Park, в надъхващата
компания на всички дейни хора от Groworking
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Новини от портала за наука
на МОН - www.naukamon.eu
Съвместния научноизследователски
център (JRC) обяви покана за
кандидатстване за достъп до
нанобиотехнологичната лаборатория
в Испра.
Правителството на Швейцария
предоставя стипендии за
академичната 2021-2022 година

Платформа за публикуване и
споделяне на резултати – Horizon
Results Platform

Европейската комисия представи три
ключови инициативи в сферата на
образованието и науката

Набиране на проектни предложения
по Програмата за обмен на ноу-хау на
Централноевропейската инициатива
Фондация “Карол Знание” обявява
конкурс за докторантска стипендия

Годишен доклад за състоянието и
развитието на научните изследвания
в научните организации и висшите
училища в страната за 2019 г.

Международен конкурс за идеи Smart
City
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Архивът на БАН съхранява
национални богатства

З

дравейте, аз съм проф. д.и.н.
Лизбет Любенова и от година
и половина имам удоволствието да управлявам най-стария
научен архив в България, този на Българската академия на науките. Той е
създаден още когато се формира книжовното дружество в Браила, в 1869 г.
Оттогава фактически са и първите постъпления в него.
Тук можете да видите например подписа на Васил Левски, който също е
дарил пари за учредяването на първата българска научна институция,

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

наречена тогава Българско книжовно
дружество. От Освобождението насам
архивът се мести в няколко сгради,
едната е била в старата джамия, където се е намирал тогава т.нар. Народен
музей и по-късно когато се създава
тази сграда, макар и БАН да не я е управлявал цялата, архивът се премества тук.
По-интересно за най-стария архив в
България е, че първият датиран документ от него - е пергамент от ХІ век.
Може да звучи наистина малко шоОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2020
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киращо, но ние имаме запазени артефакти от това време. Оттук нататък
имаме много голяма колекция и на
старопечатни и на ръкописни книги.
Между тях държа да спомена т.нар.
Цетински псалтир, който нашумя напоследък поради интереса на Черна
гора към него. Оказва се, че техният
княз Църноевич, след падането на
Балканите под османска власт вече
няма богослужебни книги на кирилица, той закупува от Венеция кирилски
букви и с тях започва да печати български богослужебни книги. И тъй
като Черна гора никога не е превземана от османците, но в момента при
тях няма нито един съхранен ръкопис,
ние се съгласихме да подпишем едно
споразумение и да издадем съвместно
с Матица Черногорска този уникален
ръкопис от 1465 г.

Оттук нататък разбира се има и много други ръкописи, постепенно се
натрупват нови архивни документи.
Това са предимно фондове на академици, между които например и на патриарха на българската историческа
наука проф. Васил Златарски, на Петър Мутафчиев, на Петър Ников, на
Иван Дуйчев и на по-новата генерация академици.
В архива на БАН обаче може всеки от
вас, който има и държи у себе си ценни документи, да ги предостави било
срещу дарение, било срещу скромно
заплащане, тъй като ние нямаме перо

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

в бюджета за откупуване на архиви.
Но всеки може да си отвори собствен фонд, ако може да предостави
безвъзмездно ценни материали на
свои родственици обществени дейци, политически, военни и т.н. стига
да представляват интерес за нас ние
с удоволствие можем да му предоставим личен фонд.

Най-новите постъпления са тези, които идват от 70-те института и лаборатории на Българската академия на
науките. Тук нямаме секретни документи, всичко е открито и с общ режим на достъп, тъй като ние приемаме
документите след 20-годишен срок на
давност. Институтските архиви постепенно постъпват при нас, обработват
се и всеки, който се занимава с наука
и има интереси в тази насока може да
дойде и да ги ползва и чете.
Основният въпрос на всяко едно книгохранилище - това е материалната
база, която за съжаление и с особено
огорчение трябва да кажа, че не е особено добра. Да, сградата на БАН отвън
е много красива, тя е паметник на културата, но се поддържа много трудно,
тъй като ограничителните заповеди
са много и тези, които сме разположени в подпокривното пространство
сме изложени на рискове. Те се състоят главно в това, че при проливни
дъждове протича покривът, той капе
върху документите и режимът на досОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2020
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тъп се ограничава точно поради тази
причина.
Хранилищата на БАН се намират в
подземието, а тази част, в която се
намира архива в момента е бомбардирана през Втората световна война.
Тук е паднала бомба, сградата е била
съборена частично, възстановена е
след 9.ХІ. и поради тази причина гредоредът поне тук е подновен, имаме
бетонни плочи и можем да натоварим
архива малко повече.
Второто ни хранилище се намира на
4-и километър, в сградата на издателството. И там тепърва предстоят
ремонти, защото огромната площ се
нуждае от много инвестиции и много
средства.

Това, което ни безпокои е слабата материална база. Може да звучи учудващо, но ние в момента нямаме влагоуловители, нямаме и пожарогасители
дори, използваме едни стари кофпомпи, за които е силно казано “използваме”, защото те не работят и недай си
боже да стане пожар, тогава всички
архиви са изложени на риск.
По тази причина, откакто аз съм станала директор, ние започнахме дигитализация, тъй като има ръкописи с
угасващи текстове, които трудно се
реставрират. Така че наблягаме главно на дигитализацията, привличаме
студенти от различни висши учебни
заведения, за да можем да натрупаме
един огромен масив, който да бъде
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като застрахователен фонд ако случайно нещо се случи с оригиналите.

Относно характера на даренията, които имаме, напоследък това са предимно лични фондове. Например имаме
едно дарение от наследничка на добруджанци, които са били от Северна
Добруджа и които след това са емигрирали в Балчик. Тези фондове се
даряват от наследници, които искат
да се запази паметта на дядовците им,
хора които са живели под румънска
власт и са изпитали на гърба си това
чуждо господство. Ние много често
обръщаме внимание само на османските зверства, но и румънската власт
над българското население не е била
особено щадяща.
Извън това имаме лични фондове на
отделни учени. Напоследък и един генерал предава своя фонд, той в момента е в процес на надграждане, понеже
е много огромен и го носим на части
за да го обработваме. И очакваме от
Чехия да пристигне част от архива на
Владимир Сис, тъй като наследници
са пожелали да се дари архива в България, за където са основната част от
неговите материали.

Така че всеки, който у дома има прекрасни снимки на свои предходници,
дядовци и баби, който има ръкописи,
спомени от войните, който има описания на църкви или манастири, дори
на обикновени случки от ежедневиОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2020
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ето, защото микроисторията също е
важна, нека бъде така добър да огледа семейните архиви и да не изхвърля
нищо, което е ценно.

Архивът на БАН не е модернизиран,
за съжаление ние нямаме и средства
за да издаваме тези ценни ръкописи.
Защото другият начин, по който може
да се съхранява документация, това е
нейното издание.
Тук имаме изключително ценни ръкописи, които са донесени отвън, това са
колекции на Феликс Каниц, това е целият личен архив на Константин Иречек, тук имаме уникален полски дневник за Войната на Дибич-Забалкански
от 1828-1829 г. Ако тези документи не
са били издадени, то е било по проста-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

та причина, че ние нямаме финансиране за да заплатим на специалисти,
които разбират езика на ХVІІІ и ХІХ в.
и които да преведат коректно и точно
тези ръкописи и те да достигнат до
научната общност, а защо не и до широката публика. В тях има интересни
наблюдения и за живота на населението на Балканите.
Така че това са нещата, за които ние се
обръщаме с очакване към обществото, ако може да ни подкрепи с каквото
е възможно. Материалната база - и тя
е лоша, но ние се надяваме, че ще можем да си набавим пожарогасители и
влагоуловители, защото тези архиви
са изключително ценни, те са в рискова ситуация и трябва да ги запазим.
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Вечен абонамент
ПОЛУЧАВАШ ДОСТЪП ДО:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сп. Българска наука всеки месец
Всички броеве до момента
Намаление в онлайн магазина Купи Наука
Аудио медицински списания
Имейл с най-доброто през месеца от БГ
Наука
Всички специализирани PDF броя
„(Не)обикновените животни“ (e-book)
Възраждане – 10 книги издадени преди
100 г.
Специален имейл с всички дигитални
ресурси
Всичко, което издадем и пуснем онлайн

С всяка покупка от kupinauka.com Вие подкрепяте
списание Българска наука и помагате за
популяризирането на науката в България!

Всички бъдещи броеве без
допълнително плащане - завинаги!

След взимане на този план ще имате вечен достъп до всички броеве за напред, както
и тези, които са излезли за текущата година!
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Доц. Светла Данова: Науката е
призвание и съдба

Д

оц. д-р Светла Трифонова Данова, дбн, дипломиран молекулярен биолог от Биологически факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“ с 25 г. стаж в областта на модерната микробиология.
Защитила съм докторска степен в същото висше заведение, по проблемите
на метаболитната регулация при антибиотик-продуциращи стрептомицети, с шифър Микробиология през
1997 г. пред Специализирания съвет
по Микробиология, Имунология и
Вирусология – ВАК. Хабилитирана от

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ВАК през 2005 г. като ст. н. с. II ст. в Институт по микробиология –БАН. През
2015 г. успешно съм защитила голяма
докторска дисертация на тема – Биоразнообразие и пробиотичен потенциал на млечно кисели бактерии от
различни екологични ниши”, за придобиване на научната степен Доктор
на биологичните науки.
С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един
учен) – проекти, изследвания, …
ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2020
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От 1995 г. след специализация във
Франция, съм се посветила на молекулярните изследвания на млечно киселите бактерии (МКБ). А в качеството
си на ръководител лаборатория по Генетика на МКБ и пробиотиците на територията на Института по микробиология (ИмикБ- ) БАН усилено работя
по охарактеризиране на българските МКБ отговорни за неповторимите
традиционни млечни продукти на нашата родина- кисело мляко, бяло саламурено сирене, катък, на млечната
микрофлора на киселите ръжени теста, която е с потенциал за закваски за
ръжени и диетични немлечни продукти. В нашата академична лаборатория поставихме началото на изследване на човешкия микробиом с първите
в България проучвания върху протективната лактобацилна микробиота на
влагалището при здрави български
жени в репродуктивна възраст и на
майчината кърма. С това се присъединяваме към усилията на учените
по света да открият механизмите на
полезни ефекти за здравето на хора и
животни, движени от пробиотичните
МКБ. В последните години основните
изследвания са именно по охарактеризиране и подбор на български щамове
с пробиотичен потенциал, съгласно
изискванията на ЕФСА (European Food
Safety Authority) и FDA.
Какви са научните ви постижения
(приноси) и каква е тяхната полза за
обществото и икономиката?

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Като учен най-значимите резултати
са научните ми трудове и моите студенти:
– 7 успешни редовни докторанти и
над 30 дипломанти, които обичат и
работят като микробиолози
– 1 учебник – „Пробиотици“ и 3 помагала за студенти,
– 127 научни публикации в болшинството посветени на българските пробиотични млечно кисели бактерии
– 3 глави от книги посветени на българските традиционни продукти, в
подкрепа на кандидатурата на България за включването на катъка в нематериалното културно наследство на
Юнеско; разкривайки че освен гръцка
ФЕТА имаме чудесно бяло саламурено
сирене с висока доза добри бактерии
в него.
– 6 ръководени и участие в 22 научно
изследователски проекта и 8 обучителни програми
– Над 120 участия в международни научни форуми у нас и в чужбина.
Най-ценното е, че с всяко участие или
с всяка научна публикация в международно реферирано списание ние
показваме колко безценни за здравето МКБ се крият в традиционните
млечни продукти на България. Така
пазейки традицията ние я пренасяме
в бъдещето под нова и желана форма.
По този начин охарактеризираните
български щамове, могат да бъдат използвани за разработването на нови
функционални (т.е. освен нутритивни
ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2020
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и с допълнителни ползи ) продукти, за
пробиотици ( про=ЗА и био=ЖИВОТ)
и за естествено защитени (без химически консерванти) трайни и безопасни храни. Това са исканията на съвременния консуматор, който страда от
редица метаболитни проблеми, сърдечно-съдови заболявания, алергии,
рак и др. и днес модерната микробиология доказва колко важна е ролята
на храненето и на микробиома за да
сме здрави.
Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Науката е призвание и съдба. Ученият няма работно време, няма уикенди
и дълги отпуски. Денят е в лабораторията или пред компютъра пълен с
активна мисъл и действие. Микробилогията днес отправя сериозни научни предизвикателства и няма по-прекрасно нещо от това да се обърнеш и
да разбереш, че си добавил частица
знание към усилията на хората по света да направят живота на планетата
по-хубав и да живеят пълноценно и
здрави. E на помощ ни идва и ФНИ,
в момента финансирайки проект по
програма Обществени предизвикателства- КП06- ОПР-03/16. Нашата
наука се развива бързо и става все
по-скъпа.
Мечтата ми бе да стана лекар, но животът ми отреди да се реализирам
като микробиолог и да работя за здра-
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вето на хората от лабораторията по
микробиология на МКБ. Това ми дава
възможност да търсим естествените
механизми на защита от патогенните микроорганизми и тези развалящи
храните.
Какво допринесе за развитието ви
като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията,
стипендия в чужбина, екип, …)

На първо място чудесният колектив
на катедрата по Обща микробиология
в БФ при СУ където моите ръководители ме „срещнаха“ с медицински и
биотехнологичните значими микроорганизми и в частност млечно-киселите бактерии. Програмата ТЕМПУС
дала ми възможност за специализация от 6 м. във Франция, след което
спечелих международна стипендия
от Департамента Лоар-Атлантик за 1
година пост-док в Нант Франция. Специализирах генно инженерство при
продуценти на бактериоцини в лабораторията на проф. Дикс в Стеленбош
университета в гр. Стеленбош-ЮАР,
като поканен изследовател от правителството на ЮАР. Безценно бе партньорството с Валонската общност, по
двустранна спогодба БАН-Валония
и Университета Лиеж. С помощта на
проф. Джордж Доуб, от Ветеринарния
факултет на Университета в Лиеж,
Белгия направихме първите метагеномни анализи на български сирена и
ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2020
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катък. Но безспорно най-голямата награда за мен бе спечелването на грант
по Програма Фулбрайт, през 2018 г.
когато финансираха проект по оценка
на нови протективни механизми при
български пробиотични млечно кисели бактерии, реализиран в Institute
for Healthcare Innovations, Midwestern
University Phoenix Arizona, USA.

обществото. Няма мислене, нито организация, нито дори структура или
лостове, с които да се опита да се защитят, маркетират и внедрят прекрасни иновационни разработки. В една
бедна Македония професията учен и
преподавател е ценена, у нас …“ГОРДОСТ или СРАМ моят татко работи в
БАН“. Няма грижа затова как чудесни
български разработки се обезсмислят,
Какви проблеми срещат учените в очакване на специализирани действъв вашата област (за професио- вия по защита или внедряване.
налното си развитие и в работата
си)?
Какво, според Вас, трябва коренно
да се промени в България по отноДва проблема: (1) В България профе- шение на науката?
сията „УЧЕН“ е недооценена и осмяна.
Един касиер в голяма търговска вери- Образованието и науката са основа за
га стартира с 1300 -1500 лв заплата, просперитет и развитие на всяка накоято е недостижима дори и за про- ция и икономика. Силната икономика
фесор в БАН. Как да бъдат привлечени е базирана на силна наука. Това трябмлади хора и да има приемственост и ва да се превърне в политика и у нас.
надграждане… Опит не се купува на
никоя борса… той се придобива с кър- Трябва ли да се говори за наука и
товски труд и трябва да има на кого да защо?
го предадем. Никой не си дава сметка
за принадената стойност за икономи- Да нужно е да се популяризират уската, дори и само от факта колко ка- пехите на българските учени и да се
дри е създал ученият. На нас се гледа подпомага науката да срещне бизнекато на консуматори и тежест за дър- са. Ученият е учен, не искайте от него
жавния бюджет. Няма адекватна по- да бъде бизнесмен, финансист, маркелитика на консолидация между ВУЗ и тингов специалист. Така ще печелят
другите научни звена, за да има при- всички
емственост и успеваемост.
(2) Липсата на елементарна грижа
за интелектуалния труд на учения –
да бъде оценен и внедрен в полза на
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Как България помага за
развитието на науката в Европа

О

свен провеждането на такива емблематични събития у
нас като Европейска нощ на
учените и Софийски фестивал на науката, през последната година български научни институции,
съвместно със свои европейски партньори, взеха участие в редица перспективни европроекти, насочени към
най-различни сфери на науката и целящи общия ни прогрес.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Както всички знаем един от най-сериозните и най-широко обсъждани
световни проблеми безспорно са климатичните промени и глобалното затопляне, който няма как да не тревожи
европейските научни среди. Българската страна също взема отношение
по този проблем, чрез участието на
СУ “Св. Климент Охридски” в проекта за определяне на политическите
приоритети за неутрални въглеродни
емисии в ЕС” (COP21 RIPPLES). В него
ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2020
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екипът от изследователи анализира
трансформациите в енергийните системи, транспорта, промишлеността,
финансите и други сектори, които са
необходими на отделните държави за
да изпълнят своя принос за смекчаване на измененията в климата съгласно Парижкото споразумение.
Учените проучиха стъпките, необходими за постигането на по-дълбоки и
амбициозни цели за декарбонизация
до 2030 г., което би могло да направи неутралните въглеродни емисии
постижими докъм 2050 г., както и социално-икономическите последици,
които този преход би предизвикал. Те
изтъкват и, че ранните инвестиции за
насърчаване на разбирането за нуждата от тези трансформации, както
и обучението за целта, ще намалят
разходите за декарбонизация в дългосрочен план. А също така и предлагат икономически възможности за
отделните държави да развиват нови
нисковъглеродни технологии и сектори.
В същото време и Българският антарктически институт участва в проекта
EU-PolarNet, свързан с климатичните
промени и това как те се отразяват на
субполярните екосистеми. Извършваха се проучвания основно в Арктика, която напоследък се затопля със
застрашителни темпове, които представляват предимно измервания и
анализиране на газовете - CO2, метан
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и водна пара - за да се установи колко
въглерод се абсорбира от
тази среда и какви могат да бъдат
последиците за цялата околна екосистема. Също така, въз основа на събраните данни, учените се опитват да
изчислят какъв точно е антропогенният (човешки) принос към въпросните климатични промени, довели
и до размествания в структурите на
местните растителни общности. Като
например оцеляването на цветята в
този предизвикателен регион, зависещи от опрашващите ги, но застрашени медоносни и земни пчели. Тъй че
колкото повече научим за функционирането на тези екосистеми, толкова
по-способни ще бъдем да ги защитим
и опазим.
Що се отнася до пчелите, иновативната българска компания “Бий Смарт
Текнолоджис”, разработваща комбинация от интегрирани хардуерни и
софтуерни решения, взе участие в
проекта “Футуристични кошери за
умен метрополис”. Заедно със своите
европейски партньори, те се стремят
да помогнат на пчелите да се справят
с предизвикателствата на бързите антропогенни промени, предизвикващи
разрушителни сътресения в техните
местообитания и колонии по целия
свят. (Вижте интервюто с българския
екип) Целта им е създаване на технологии във и около футуристична колония от пчели, които биха позволили
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на колонията да се развива успешно в
много трудна среда, например в рамките на прецизирано земеделие, използващо пестициди, в едни умни градове
на бъдещето и в силно индустриализирани райони. Основната идея е да
предоставят на разположение на пчелите технологии, които естествено
са недостъпни за тях (интернет, бази
данни, сателитни данни, роботи и т.н.)
и да осигурят информация, събрана от
пчелите по тези канали обратно към
хората и към други кошери. Освен че
това ще носи много ползи за пчелите,
по този начин и нашето общество ще
се възползва от опрашването и други
услуги и продукти от тяхната дейност,
по по-стабилен и контролируем начин, дори и в по-сложните екологични
условия на бъдещето.
За да има прогрес в научните европро-
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екти и в науката въобще е необходимо
тя да стане по-популярна и достъпна
за обществото. За това ЕС финансира
проект (включително и с българско
участие), който цели да подобри работата на платформата OpenAIRE в подкрепа на открития достъп до научни
знания. Проектът също допринася за
развитието на Европейският облак
за отворена наука, който осигурява неограничен достъп до публично
финансирани изследвания в Европа.
Платформата OpenAIRE насърчава диалога относно политиките за отворен
достъп, улеснява приемането и иновациите в отворената наука и работи с инициативи в световен мащаб за
свързване на Европа с глобалната открита научна среда. Тя включва мрежа от 34 национални бюра за отворен
достъп, които помагат на учените да
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пускат трудовете си за свободен дос- гическа роля за разпространение на
тъп, и европейско бюро за подпома- най-добрите практики и иновативни
гане, което координира стъпките към модели в развиващите се страни.
отворена наука.
Български участници има и в широВ тази сфера отново Софийският уни- комащабният проект за Европейска
верситет “Св. Климент Охридски” е мрежа от центрове
координатор на проекта за създаване за киберсигурност и Център за компена първият Център за големи данни тентност, иновации и операции. Това
и изкуствен интелект в България и са Институтът по отбрана, Институтът
региона. Това е Центърът за върхови по информационни и комуникационпостижения „Големи данни в полза на ни технологии, TELELINK BUSINESS
интелигентно общество“ GATE (BiG SERVICES EAD и Фондацията ЕвропейDAta for SmarT SociEty) в България. ски софтуерен институт - Център ИзЦелта на центъра е не само да развива точна Европа в България.
съвременни решения за големи данни Освен това и в проектът Портал за косв България, но и да създава връзки с мически данни, в който българската
други центрове в Европа. Той играе ди- фирма Ендуросат АД е координатор. И
намична роля в заобикалящата инова- който развива интелигентна комуниционна система, като добавя стойност кационна услуга Nanosat в ниска ококъм знанията и подпомага следващо лоземна орбита, имаща за цел значипоколение млади изследователи. раз- телно да увеличи предаването
виване на научна дейност на световно на данни от космоса, като същеврениво и постигане на устойчив растеж менно оптимизира спътниковите опена изследванията в областта на голе- рации и намали разходите.
мите данни и изкуствения интелект
чрез атрактивна изследователска сре- За повече подробности около тези и
да, модерна инфраструктура, подкре- още много други научни европроекти
пяща отворени иновации и жизнена с изключително българско участие,
екосистема, които да подпомогнат финансирани от Европейската комисъздаването на иновативни решения, сия, може да прочетете в безплатния
в полза на обществото.
специализиран брой на Българска
Като единствения Център за големи наука - “Научни европейски проекти
данни, създаден в Източна Европа, с българско участие”, който е част от
GATE ще изгради мост между Източна проекта K TRIO 4 за Европейската нощ
Европа и съществуващите 55 центъра на учените 2020 - https://nauka.bg/
в Западна Европа и ще играе страте- nosht2020/

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Искаме да покажем, че в България се правят изключителни неща и нивото на
научна експертиза е европейско. Разбира се, това е една малка част от научните проекти, в които участват различни български организации. Може да следите интервютата, които пускаме в текст, аудио и видео на български учени,
за да разберете още повече за българските участия в европейските проекти.
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Екипът на ESCREO за своите
продукти и сътрудничеството
им със Sofia Tech Park

Е

лена Николова: Здравейте,
казвам се Елена, част съм от
екипа на ESCREO и се намираме в Sofia Tech Park.
Escreo означава “ти създаваш” от латински език и е компания, която създава продукти, стимулиращи творческия и продуктивен процес по време
на работа, което може да бъде в офиса
или в новите условия и в къщи. Основният ни продукт е боя, която превръща стените в бяла дъска.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Запознах се с моите партньори в щатите през далечната 2013 г., бяхме
на една предприемаческа програма и
там се научихме какво е това да правиш бизнес. Върнахме се в България и
искахме да стартираме нещо свое. Минахме през различни идеи, които се
провалиха поради различни причини.
Но в крайна сметка много случайно се
запознахме с един от основателите на
компанията, Манол, който има повече
от 15 години опит в производството
на бои. Той беше в етап от живота си,
ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2020
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в който искаше да тества нови и иновативни продукти. И той измисли нашата технология и нашата химична
формула, която ни позволява да превръщаме всяка една стена в място за
писане или рисуване.
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Елена Николова: Пишем с маркер за
бяла дъска, може да се използва всякакъв. В нашия случай ние използваме… няма да казвам името на фирмата
за да не бъде като безплатна реклама,
но някоя с по-добро и високо качество. Използваме всяка една гладка повърхност като бяла дъска. Подходящо
е да се използва в конферентни зали,
в споделени пространства, дори ако
щете в кухнята, в коридора, в релакс
зоната. Можете да брейнсторвате по
стената, да планирате задачите за
деня, да правите различни упражнения за творчество или за колаборация.

Ясен Русев: Здравейте, аз съм Ясен.
Съосновател съм на ESCREO, както и
управител на компанията, вече 5 години от началото и продължаваме
успешно напред. ESCREO е брандът,
който стои зад редица продукти вече,
най-известният от които е боята върху която може да се пише. Наложен
продукт вече в България на доста голям процент от пазара, както и извън Ясен Русев: Най-новата ни кутия за
нея - в Румъния активно, в Англия и в боята е от рециклируем материал с
щатите.
мисъл към природата, ние желаехме
дълго време да постигнем този мини-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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малистичен ефект.
Всъщност ние не продаваме боя, а продаваме Ролекс. Това е наистина нещо,
което искаме да остане в съзнанието
на хората, че продуктът ни е наистина
бутиков и не е просто една боя, а е двукомпонентен полиуретан. Всичко е на
водна основа с всички необходими изисквания за ниски вредни емисии и
всички неща, които трябва да се спазват ние ги спазваме. Мислим много за
това хората да могат лесно да нанесат
продукта както и след това лесно да го
използват. Но логиката и продуктът
ни, е по-скоро свързан с една друга
сфера. Ние излязохме от боите, защото
на боята основното нещо, което трябва да работи, т.е. основната добавена
стойност на един такъв бояджийски
продукт, е да покриеш дадена повърхност. Докато в нашият случай целта

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

не е просто да покриеш повъхността.
А да превърнеш тази повърхност, да и
дадеш някакъв екстра живот, екстра
умение. В случая да може да твориш
върху нея.
Чисто като технология го разработваме в нашата производствена фабрика,
която се намира в Русе. Там колегата
ни технолог има повече от 20 години
опит в производството на такива химически продукти. Така че той може да
каже и обясни най-добре какво точно
стои зад рецептата. Но със сигурност
предстои много труд и много усъвършенстване. Ние постоянно работим
върху това да подобряваме продукта.
Много маркетингово подхождаме, но
отделно от маркетинга подхождаме и
технологично. Интересуваме се постоянно какви добавки могат да се слагат
в покритията ни, затова в момента
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разработваме и други такива покрития за стени, върху които не само
може да се пише, но могат да прочистват и въздуха.
Тъй че наистина имаме желанието да
се развиваме в посока технологии. Тук
ни помага и Sofia Tech Park, че използваме връзките, които можем да осъществим чрез тях.
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брейнсторминг сесии, срещи с партньори и клиенти. Даже доста от коридорите са боядисани с нашата боя,
имаме си и складово помещение.

Предвид ситуацията (*с карантината заради covid-19) се наложи да бъдем малко по-гъвкави и да освободим
офиса. Но пък да продължим все пак
да се срещаме за по-важните срещи.
Едно от най-хубавите неща е, че всъщност тук ние можем да тестваме всичките си нови продукти. Защото вече
освен боите имаме и деск дивайдъри,
които са много подходящи точно за
коуъркинг пространствата. Затова
мислим, че е е взаимна победа, че сме
тук и за нас и за Тех парка.

Елена Николова: Намираме се в
Groworking, което е общото споделено
пространство на Sofia Tech Park, от няколко месеца тук е нашият офис. Преди това бяхме на горния етаж. Всъщност ние сме една от може би първите
компании тук, още от 2016 г. Оттогава
нашият офис беше малък и компактен, на първия етаж от сградата. Ползвахме си конферентната зала, бояди- - https://groworking.space/
сахме всички стени, използвахме го за
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Нов катализатор за намаляване
на въглеродния диоксид дава
сериозен тласък на зелената
химия

Илюстрация на молекули на въглеро- глеродния двуокис (или въглероден
ден диоксид. Credit: © Ted Reinhard / диоксид) от парникови газове във въstock.adobe.com
глеродни форми за многократна употреба чрез електрохимична редукция.
зследователи от Държавния университет в Орегон Публикувано в Nature Energy, проучва(OSU) постигнаха ключов нето, ръководено от Zhenxing Feng от
напредък в стремежа си към Инженерния колеж на OSU, неговите
зелена химия за превръщането на въ- колеги от Южния университет за на-

И
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ука и технологии в Китай и универси- ри са показали потенциал за селектета Станфорд, описва нов тип елек- тивно намаляване на CO2 до опредетрокатализатор.
лен въглероден продукт. Контролът
на наноструктурата е изключително
Катализаторът може селективно да важен за разбирането на реакционния
стимулира реакция за намаляване на механизъм и за оптимизиране на раCO2, което води до желания продукт ботата на нанокатализатора при тър- въглероден монооксид, какъвто е сене на специфични продукти, като
бил изборът в това изследване. Ката- въглероден окис, мравчена киселина
лизатор е всичко, което ускорява ско- или метан, които са важни за други
ростта на химическата реакция, без да химически процеси и продукти.
бъде изразходено от самата реакция.
„Въпреки това, поради многото въз"Намаляването на въглеродния диок- можни пътища на реакция за разсид е от полза за чистата околна среда личните продукти, реакциите на реи устойчиво развитие", казва Фенг, до- дуциране на въглероден диоксид в
цент по химическо инженерство. "За исторически план имат ниска селекразлика от традиционното намалява- тивност и ефективност“, казва Фенг.
не на CO2, което използва химически "Електрокатализаторите трябва да
методи при високи температури с го- насърчават реакцията с висока селекляма нужда от допълнителна енергия, тивност, за да се получи един опредереакциите на електрохимично нама- лен продукт, въглероден окис в нашия
ляване на CO2 могат да се провеждат случай. Въпреки много усилия в тази
при стайна температура, като се из- област, напредъкът не беше голям."
ползва течен разтвор. И електричеството, необходимо за електрохимично Фенг и неговите ръководители на нанамаляване на CO2, може да бъде по- учни изследвания изпробваха нова
лучено от източници на възобновяе- стратегия. Те направиха никелов фтама енергия като слънчева светлина, лоцианин като молекулно разработен
давайки по този този начин възмож- електрокатализатор и установиха, че
ност за напълно зелени процеси."
той показва превъзходна ефективност при висока плътност на тока за
При редукционната реакция един от преобразуване на CO2 във въглероден
участващите атоми придобива един окис в устройство за дифузия на газоили повече електрони. При електро- ве със стабилна работа в продължехимичното редуциране на въглероден ние на 40 часа.
диоксид металните нанокатализато-
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"За да разбере механизма на реакцията на нашия катализатор, моята
група в OSU използва рентгенова абсорбционна спектроскопия, за да наблюдава промяната на катализатора
по време на реакционните процеси,
потвърждавайки ролята на катализатора в реакцията", казва Фенг. "Тази
съвместна работа демонстрира високоефективен катализатор за зелени
процеси при реакции на електрохимично намаляване на CO2. Освен това

хвърля светлина върху реакционния
механизъм на нашия катализатор,
който може да ръководи бъдещото
развитие на устройствата за преобразуване на енергия, докато работим за
икономика с отрицателни въглеродни
емисии."
Източник: sciencedaily
Превод: Радослав Тодоров

За да спестите време събрахме 20 pdf в един
архив и го предоставяме безплатно.
- https://nauka.bg/br-60-80-pdf
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