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Карина Ангелиева е заместник-минис-
тър на образованието и науката

Здравейте, радвам се пак да бъда 
част от “Българска наука” и от 
усилията на Петър Теодоси-
ев да популяризира науката 

в България. Особено в тези времена, 
които ни показаха възможностите на 
комуникацията и на дигитализация-
та. Както на нашите процеси на ра-
бота в ежедневието, но всъщност и 
това, че можем да използваме много 

по-пълноценно социалните платфор-
ми, различни дигитални платформи 
за комуникация и разпространение на 
добри практики и резултати. 

Най-важното, което мога да споделя 
с вас е, че в крайна сметка Covid-19 
действително показа колко е важно 
значението, ролята и мястото на нау-
ката в нашия ежедневен живот. Обе-
дини много учени и всъщност върна 
учения в телевизията, радиото и ме-
диите.

Карина Ангелиева за научните 
проекти и организации в 
контекста на Covid-19 

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
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Хубаво е, че наблюдаваме доста често 
дебати между самите изследователи. 
Което в последните години рядко се 
случваше, защото имаме водещи топ 
теми и водещи известни лидери сред 
изследователите. 

Но Covid-19 показа нещо друго - че нау-
ката е много интердисциплинарна и в 
науката и технологиите има още мно-
го неоткрити и неясни неща. Те се дъл-
жат на различни причини. Моят личен 
и професионален извод на базата на 
всички срещи с министрите от дру-
гите държави ме наведе на следните 
две тенденции, върху които е хубаво 
да се замислим оттук насетне - какво 
правим и къде инвестираме в научни-
те изследвания. Първото и най-важно 
нещо, което ни показа, че не сме гото-
ви да се справим с подобни действи-
телно сериозни предизвикателства, 
включително и научни, е липсата на 
европейско ниво и на ниво научни ин-
ституции, на правила, на технологии 
свързани с отворен достъп до данни. 
Всъщност се оказа, че има много мал-
ко подготвени научни организации в 
Европа, частично няколко големи на-
учни инфраструктури, слава богу ние 
участваме в една от тях - за био бан-
киране. От една страна самите научни 
данни получени в резултат на финан-
сиране на научен проект реално не са 
обработени, не са със стандарти, съв-

местими с други държави и не могат 
да се ползват. Или просто липсата на 
манталитет и практика тези данни 
да бъдат дигитализирани, много чес-
то и липсата на стимули разбира се. 
И реално най-страшното - липсата на 
връзка с други публични данни, като 
например данни за пациенти с Covid.

Така че политиката за дигитализация, 
за работа с големи данни, отворен дос-
тъп до данни, така нареченият “облак” 
за научни резултати, повече отвсяко-
га идват на дневен ред. Това няма да 
е лесно, една облачна инфраструктура 
не се създава от днес за утре, защото 
както казах това е свързано не само 
с технологията, но и със стимулите и 
за младия учен и за опитния учен, да 
направи това усилие. Което няма как 
да стане, не може Министерството 
на образованието и науката само, без 
партньорството и подкрепата на уни-
верситетите и научните организации 
да направи това нещо възможно. А 
реално ако не го направим ние ще из-
останем, ние не можем да участваме в 
големи европейски мрежи.

Втората тенденция, която забелязах и 
не се случва само в България, напро-
тив - и в големите държави, това е лип-
сата на кадри. Всъщност има недос-
татъчно работещи в сферата на науч-
ните изследвания. Има недостатъчен 

http://nauka.bg
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брой хора биолози, физици, химици, 
хора с високи технологични умения 
и много познания в областта. Отново 
защото се оказа, че това ново светов-
но предизвикателство на този вирус 
всъщност обединява различни науки 
и различни експертизи. И се оказа, че 
не непременно в случая изкуствения 
интелект е толкова напреднал и на 
такова ниво, че да ни помогне да се 
справим с тази криза, напротив. Всъщ-
ност се оказа, че реално ни трябват и 
то високо специализирани лаборанти, 
специалисти и изследователи, които 
да се занимават с тези теми. 

А защо това е предизвикателно, може 
би някои от вас ще се запитат. Защото 
аз се притеснявам, че ако не променим 

нещата и не създадем малко повече 
свобода и ако не маркетираме Бълга-
рия като дестинация, в която могат да 
се завръщат нашите изследователи, 
може да има нова вълна на изтичане 
на мозъци. Защото имайте предвид, че 
в тази ситуация в момента цяла Евро-
па ще се затвори към трети страни. И 
реално много области, така да се каже, 
ще се оголят в Германия, във Фран-
ция, във водещи европейски държави. 
А ние трябва да си задържим нашите 
учени тук.
От тази гледна точка какво правим 
ние? Много се гордея всъщност едва 
преди три дена, на 1 юни, ние обяви-
хме националния конкурс, който е 
свързан с научни изследвания в об-
ластта на Covid-19. Не сме първите, 

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
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но пък не сме и много изостанали, за-
щото около 8-9 държави до момента 
направиха сериозни стъпки, и реално 
финансирахме за един месец на кон-
курсен принцип всякакви проекти и 
идеи, свързани с борбата с този вирус.
Това не е елементарно, особено в тази 
ситуация, в която имаме цели секто-
ри, социални и икономически, в които 
трябват сериозни инвестиции за спра-
вяне с безработица и с други послед-
ствия от пандемията. Не е лесно да се 
отделят средства за наука, но ние го 
направихме. Така че Фонд научни из-
следвания публикува поканата.

Много сериозни проекти търсим, от 
гледна точка на това, че те трябва да 
имат много сериозен ин виво елемент. 
Тоест всички научни изследвания, 
които се разработват в тази област, те 
трябва да имат не само доказателстве-
на стойност и високо научно качество, 
но те трябва да могат да докажат в ес-
тествена среда дадения научен експе-
римент. 
Много е важно да насърчаваме и вто-
рия елемент - да обединяваме научни-
те организации. Всъщност беше много 
трудно, но в рамките на този конкурс 
ние поставихме условието: там къде-
то има оборудвани инфраструктури 
да се ползват. Което реално означава, 
че ние дори ще пилотираме през този 
конкурс свързаността на нашите на-
учни организации и университети. 
Защото ако в един университет при-

мерно има фантастично ново оборуд-
ване, но няма например специалист в 
конкретна сфера, той може да дойде 
от дадена научна организация. Тряб-
ва да престане тази разпокъсаност в 
страната. 
Много ни се иска всъщност, и това е 
амбицията за следващите десет годи-
ни, да се намали тази фрагментация в 
научните изследвания и разбира се - 
да се насърчи връзката с индустрията 
и бизнеса. Но това е една много голяма 
тема, ще я оставим за следващия път. 

В България е много голям шанса за 
зараждане на нови иновативни ком-
пании по-често, отколкото да реали-
зираме в момента някакви научни ре-
зултати в нашата индустрия, защото 
тя самата в момента минава през една 
трансформация. За съжаление трябва 
да минат още няколко години докато 
самата ни икономика успее да се обър-
не в това да инвестира повече в науч-
ни изследвания и иновации, но съм 
убедена, че и това ще стане.

Освен този конкурс на Фонд научни 
изследвания трябва споделим с наши-
те зрители и слушатели, защото пък 
знам, че много почитатели на “Бъл-
гарска наука” всъщност слушат под-
каста - насърчаваме ги и много ми се 
иска всички учени да отделят сери-
озно внимание, не толкова време, на 
възможностите, които има в рамките 
на “Хоризонт 2020”. Това е най-голяма-

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
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та европейска програма за научни из-
следвания и иновации. Всъщност ми-
налата седмица председателя на Ев-
ропейската комисия публикува така 
наречения Възстановителен план за 
Европа, плюс предложението на Ев-
ропейската комисия за многогодишна 
финансова рамка и тези от вас, които 
са проследили по-политическите но-
вини, вероятно са видели цифрата - 
94 милиарда евро е предложението за 
новата рамкова програма “Хоризонт 
Европа”.

Днес си направих труда да проверя как-
во ново се случва. Факт е, че в момента 
има обявен конкурс на стойност 148 
милиона евро в областта на Covid-19. 
Да, факт е, че три от направленията са 
свързани по-скоро с медицински тех-
нологии с много високо технологично 
ниво. Реално демонстрационни про-
екти, такива които реално вече могат 
да навлязат на пазара, където ние за 
съжаление сме малко по-изостанали, 
защото това са супер топ технологич-
ни компании. Но ми направи впечат-
ление, че се финансират и изследва-
ния свързани с изследвания на пове-
дението, на психологическите и на со-
циално-икономическите аспекти, на 
които тази криза повлия.
Ние може би не осъзнаваме, но реал-
но нашият живот се промени. Много 
групи, които бяха в риск и групи, кои-
то в известен смисъл винаги са били 
в социална изолация, може би при тях 

сега тази криза рефлектира по съвсем 
различен начин.
Тоест дори и в тези условия продъл-
жаваме да се обединяваме на европей-
ско ниво и да финансираме и социал-
ни и хуманитарни изследвания, което 
също е много важно.
Онзи ден всъщност излезе и поканата 
на Европейския научноизследовател-
ски съвет. Това е най-голямата фонда-
ция за наука в света, която финансира 
фундаментални изследвания и лиде-
ри в науката.

Миналата година успяхме да вземем 
участие в един страхотен проект с 
Етнографския институт и професор 
Касабова. Но не е достатъчно без на-
ционална подкрепа. Затова планира-
ме юни месец ние да пуснем отново 
следващият конкурс по националните 
програми като “Петър Берон”. Те са ог-
ледални на Европейския научен съвет 
и така да го кажем - те подготвят на-
шите най-добри учени да се съревно-
вават с техните партньори от цял свят, 
не само от страни-членки на Европей-
ския съюз. 

Не ми се иска да пропускам темата за 
Зелената сделка. Може би все още е 
рано да говорим какво означава това, 
защото е малко опасно, говорейки за 
тази Зелена сделка като че ли остава-
ме с впечатлението, че това е поред-
ният бюрократичен термин от типа 
на Устойчиво развитие. Всъщност - 

http://nauka.bg
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отново за професионалисти и отново 
за нашите учени и слушатели трябва 
сериозно да се погледне какви са тен-
денциите. В момента има повече от 
30 отворени конкурса в областта на 
енергийната ефективност, нови мате-
риали, биоразнообразие, опазване на 
околната среда като цяло, води, почви.
В Зелената сделка по отношение на 
научни изследвания, иновации и тех-
нологии нямаме много големи разли-
чия.
Очевидно ние трябва да инвестира-
ме в области, свързани с опазване на 
ресурсите на нашата планета. Раз-
личията, които имаме по отношение 
на Зелената сделка са за това с какво 
темпо трябва да върви този преход 
към нисковъглеродна икономика и 
очевидно това за нас не е лесно. Но 
това не означава, че България не може 
да е лидер и то в области, в които ние 
имаме традиции, като например во-
дородната енергетика, където всич-
ки знаем, че бяхме навремето лидер 
в производството на батерии и други 
материали. Така че имаме опита, сега 
трябва само да преформатираме и да 
мислим отново за съхранение на енер-
гия. Аз мисля, че това е вдъхновяващо 
за младите учени, защото ето че има 
какво да работят. Тоест има още тол-
кова много работа в сферата на наука-
та и технологиите, че следващите 10 
години няма да стоим и да скучаем. 

Но разбира се идва и едно много слож-

но време, за съжаление винаги има 
конкуренция между различните пуб-
лични политики. Не е лесно да се из-
бере къде трябва да отидат големите 
инвестиции - дали в социалната поли-
тика, дали в земеделие, транспортна 
инфраструктура или наука. 
Но смятам, че всички вече се обеди-
няват около това, че човекът и хора-
та правят една държава и всъщност 
правят нейното бъдеще. Така че се 
надявам науката и иновациите да си 
останат на дневен ред. И в преговори 
с Европейската комисия, те започват, 
да договорим още по-голям финансов 
ресурс по структурните фондове за 
наука и иновации. Те няма да дойдат 
просто така, ще има средства, но сред-
ства разбира се ще бъдат търсени и за 
модернизиране на научния сектор.
Може би най-важната модернизация, 
която ни очаква освен дигитализа-
цията, за която говорих, е именно 
намаляване на тази фрагментация и 
повишаване на привлекателността, 
включително автономията на тези 
научни организации. Желанието на 
нашите научни организации и уни-
верситети да се отворят към света. Да 
върнат наши учени и да накарат други 
изследователи да работят в България.

Това е моето послание за днес. И по-
сещавайте често портала за наука 
(http://nauka.mon.bg/) - публикуваме, 
опитваме се, създадохме и специали-
зирана страница за Covid-19. Публи-
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куваме много нови неща свързани с 
финансиране на наука, но и с популя-
ризиране на добри практики. Може 
лесно да го намерите - портал за наука 
на Министерството на образованието 
и науката. Благодаря ви.
   

Гледай видеото >> 
https://www.youtube.com/watch?v=MsZmzaKcJ0s

http://nauka.bg
https://nauka.bg/nosht2020/
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Моето име е Милена До-
брева, аз съм доцент в 
University College London, 
работя по програма, която 

обучава магистри по библиотекозна-
ние и комуникационни технологии. 
Възпитаничка съм на Класическата 
гимназия в София от випуска от 1986 
г., това е 5-ия випуск на гимназията, 
и след това продължих образование-
то си в Софийския университет със 
специалност информатика. По това 
време много се говореше за приложе-
нието на компютрите в хуманитарни-
те науки и това ми беше интересно. 
Така се случи след завършването ми 
да започна работа в Института по ма-
тематика и информатика на БАН. Там 
създадохме първия професионален 
център за дигитализация в България. 
Работихме много активно с Народната 
библиотека “Иван Вазов” в Пловдив, с 
Държавно управление Архиви, те след 
това подеха свои програми за дигита-
лизация. След това така се стекоха не-
щата, че започнах да работя в чужбина 
и така в момента съм в Катар.

Едната ми тема е - как библиотеките 
отговарят на пандемията. И тъй като 
много от тях са затворени през този 

Ролята и трансформацията 
на библиотеките по време на 
пандемията

http://nauka.bg
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период, това означава, че се дава го-
лям превес на дигиталните услуги, 
които те предлагат.
Тези дни много се говори по темата 
за дигитална трансформация. Част 
от тази трансформация е да се при-
вличат хора, които не са специалисти 
нито в областта на библиотечното 
дело, нито в областта на науката, но 
по някакъв начин да им се даде шанс 
да участват в интересни проекти в об-
ластта на културата.

 Какво се случи накратко в библио-
теките по време на пандемията. Има 
много библиотечни асоциации по све-
та, имаме включително и Българска 
библиотечна асоциация, които много 
бързо реагираха когато Световната 
здравна организация обяви пандемия. 
Буквално следмица след това повече-
то асоциации излезнаха със свои ста-
новища какво трябва да се промени в 
библиотеките в тази ситуация. 

Част от тях са свързани с миграци-
ята на услуги, които обикновено се 
правят в самите библиотеки онлайн, 
тоест предоставянето на нови диги-
тални услуги и противодействието на 
фалшивите новини и дезинформаци-
ята. Знаем че това е една много голя-
ма тема и тя не подмина пандемията, 
постоянно се чуват съвети какви ле-
карства да се използват и как точно 
да се дезинфекцират не само помеще-
ния, но и ние самите. А те нямат нищо 

общо с качествената информация и 
дори могат да бъдат опасни.

В тази връзка наскоро разгледах 40 
планове за отваряне на библиотеки, 
които са публикувани от Междуна-
родната организация на библиотеч-
ните асоциации.
Библиотеките сега изглеждат повече 
като супермаркети, виждаме на слай-

http://nauka.bg
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да една посетителка, която носи кош-
ница. Такива практики естествено ня-
маше преди време.
Но анализа на всички тези планове за 
отваряне показва, че има няколко ос-
новни теми. Най-важната според мен 
е темата за безопасността и на хора-
та, които работят в библиотеките, и 
на хората, които ги посещават. В тази 

връзка различните планове предла-
гат различни мерки. Най-популярната 
е тази за исползване на защитни мас-
ки, ръкавици и защитни екрани. Има 
някои библиотеки, които ограничават 
колко време може да трае визитата.
Числата в тези таблици показват об-
щия брой на документи, които споме-
нават съответната мярка.

Всъщност темата за отварянето не е 
лесна, защото в една ситуация, в коя-
то имаме противоречиви препоръки 
как точно да се предпазват хората от 
заразяване, е трудно институциите да 
излязат с единно мнение как точно да 
се държат и да се преструктурират в 
тази ситуация.

Друга важна тема е как да се преус-
троят пространствата. Има различни 
препоръки колко хора могат да се на-
мират на квадратен метър. Горе долу 
половината от библиотеките, които са 
излезли с такива планове за отваряне 
искат да въведат мерки за ограничава-
не на броя на хората според простран-
ството. Малко като в супермаркетите 
отново се получава. Също така някои 
библиотеки преустройват простран-
ството си като слагат допълнителни 
указания, табелки и въвеждат прави-
ла за между 1 и 2 метра за дистанци-
ране. Има големи дебати каква е безо-
пасната дистанция в момента, не само 
в библиотеките, но и изобщо. Така че 
и по тази тема няма единен възглед 
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какво е най-доброто, което може да се 
направи. 
Разбира се по-хубаво е да се пред-
приемат по-големите мерки като по-
вече разстояние между хората, но за 
по-малки библиотеки на практика 
това значи, че не могат да обслужват 
почти никого по този начин. 

Голяма част от тези планове за отва-
ряне са свързани с мерки за дезинфек-
ция. Като сега се обръща повече вни-
мание на дезинфекцията на книгите. 
Ние не сме си мислили, че книгите са 
опасни преди, но ето че сега сме стиг-
нали до такъв момент, в който трябва 
да ги дезинфекцираме. Част от мер-
ките са книгите да се поставят под 
карантина, тоест да не се ползват из-
вестно време след като са върнати или 
пипнати от някого. Отново има много 
разлики - има библиотеки, които ис-
кат книга, използвана от читател, да 
не се ползва 14 дни след това, а има и 
други, които предполагат, че едно де-
нонощие е достатъчно за тази цел. 

Най-интересно за мен е как се проме-
нят услугите на библиотеките. Може 
би в около ⅓ от библиотеките се въ-
веждат нови дигитални продукти в 
това време и се започват виртуални 
програми. 
Други мерки са свързани с органи-
зацията на посещения от читатели. 
Например някои библиотеки пред-
приемат резервиране на книги преди 

човек да отиде до самата библиотека. 
Също така много библиотеки започ-
наха да правят тематични колекции 
на тема Covid.

Темата за дигитална трансформация 
в тази връзка е много интересна, за-
щото библиотеките след като са при-
тиснати от обстоятелствата да рабо-
тят повече в сферата на дигиталното 
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пространство, предимството е за тези, 
които вече имат добре разработени 
дигитални услуги. 
Това нещо се наблюдава и в други сек-
тори. Наскоро имаше едно изследване 
на ЮНЕСКО, което разглежда ситуа-
цията в музеите и се вижда как в тази 
цялостна обстановка на пандемия. 
Музеите в африканските страни на-
пример тотално нямат възможност да 
предоставят дигитални услуги, което 
води до едно отдалечаване между на-
предналите страни и тези, които все 
още не са развили свои дигитални 
стратегии. 
Самият термин дигитална трансфор-
мация не е много ясен. Има хора, кои-
то считат, че всичко, което се случва 
в дигиталното пространство е диги-
тална трансформация. Но на мен ми 
харесва този възглед, че дигитална 
трансформация е един процес на ин-
тегрирането на дигитални техноло-
гии в цялостната работа на организа-
цията, което води до фундаментална 
промяна на нейната дейност. Тоест 
тук става дума за някакъв качествен 
скок. За нещо ново и по-различно, кое-
то дава усещане на потребителите за 
по-голяма стойност и което преди не 
са можели да получат от съответната 
организация. 

Знаем че дигиталните технологии да-
доха възможност за демократизира-
не на всички процеси на практика. И 
хората, които преди бяха само пасив-

ни консуматори на информация, сега 
започнаха да се изявяват като творци 
в най-различни културни дейности. 
Имаме гражданска журналистика, 
имаме хора, които пишат и публикуват 
без да ги има вече предишните проце-
си за контрол на качеството и това се 
отнася не само за академичните, но 
и за всички видове публикации. Сега 
всеки, който иска да сподели своите 
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мисли и виждания винаги може да си 
намери подходящ дигитален канал.

В областта на науката отдавна се тър-
сят начини как хората могат да допри-
несат за нея по различни начини. Ние 
знаем, че има много хора, които се ин-
тересуват от най-различни области. 
В този момент когато вече имаме ди-
гитални средства, те ни позволяват 
да конфигурираме различни видове 
изследвания, както и да предложим 
на всеки, който има интерес да се 
включи. Като в този случай човек с 
академична подготовка направлява 
процеса. Но като цяло за ангажиране 
на хората трябва да им се представи 
нещо, към което те имат интерес.

Но това не е нова концепция - през 19 
век например се работи по съставяне-
то на популярния Оксфордски речник 
на английския език с редактор Джей-
мс Мъри. През 1879 г. той публикува 
покани за доброволци, дава списък от 
книги и моли хората да извадят при-
мери на нови думи, които се появяват 
в тези книги и контекста, в който те се 
употребяват. 
Интересното е, че това е една много 
успешна кампания. В нея се включват 
около 800 доброволци, които за 3 го-
дини изпращат 3.5 милиона листчета 
с примери. На илюстрацията виждаме 
как изглежда един речник преди да 
бъде оформен като книга, това са при-
мерите, които се използват за да се на-

пишат речниковите статии. 

Много интересно, че днес с виртуал-
ните технологии има примери за про-
екти, които продължават да доприна-
сят за същия речник, който се развива. 
Езикът се развива и речниците съот-
ветно също се развиват. В примера с 
един американски проект на име “Све-
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тът на Шекспир” виждаме как изглеж-
да една съвременна система за подава-
не на обратна връзка от гражданите. 
Виждаме и един сканиран документ. 
Идеята е, че гражданите транскриби-
рат текста, тоест набират каквото ус-
пяват да разчетат, като могат отбеляз-
ват дали една дума е съкратена и т.н. 
Имаме един екран, който позволява 
да се кодират различни неща. Факту-
чески тук се търсят употребявания на 
думи от това време, които не са били 
отбелязани в речника, а той показва 
и кога е била първата записана упо-
треба на дадена дума. Интересно е, че 
речникът продължава да се развива и 
разполагаме с виртуални инструмен-
ти, които помагат много за участието 
на случайни хора в това развитие. 
Така широки групи от хора с всякакви 
културни интереси могат да се вклю-
чат за това повече данни да са налич-
ни в електронен вид. 

Един друг пример, който е от моя уни-
верситет - University College London, 
голям проект, който е свързан с тран-
скрибирането на текстовете на фило-
софа Бентъм. Подобен екран на пре-
дишния, виждаме сканиран текст и 
някакъв редактор, който позволява 
да се транскрибира този текст. 
Друг интересен пример, “Писма от 
1916”, е ирландски проект, в който ня-
колко институции, по повод 100-го-
дишнината от Ирландската револю-
ция, решават че е важно да се съберат 

допълнителни източници и писма, 
които не само са депозирани в раз-
лични институции, но може би стоят 
и в личните колекции на много хора. 
От една страна хората, които се ин-
тересуват, могат да транскрибират 
дадени писма, подобно на предните 
примери, но в същото време, ако имат 
в семейния си архив някакви писма от 
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същото време, могат да ги добавят в 
сбирката. Това е един доста елегантен 
начин да се разшири достъпа до мате-
риал по определена тема. Материал, 
който едва ли ще попадне в някакви 
библиотечни архивни сбирки. 

Друг пример е използването на при-
нос на интересуващи се хора към до-
бавянето на географски координати 
на исторически карти. Британската 
библиотека, която има голяма колек-
ция от карти е сканирала част от тях 
и е предложила около 60 000 карти 
за добавяне на такива географски ко-
ординати. Виждаме в рамките на две 
години какъв е напредъка, сега вече 
почти всички карти са с добавени гео-
графски координати. Тези проекти не 
са задължително много бързи, както 
виждаме. Но в крайна сметка инсти-
туцията, особено ако няма персонал 
да свърши тези технически дейности, 
продължава да създава един ресурс 
с помощта на хора от широката общ-
ност.

Един американски пример с друга сис-
тема, свързана с поставяне на изобра-
жения върху карта идва от Сан Фран-
циско. Този проект пак разчита на 
хора от Сан Франциско, които помнят 
или имат изображения на това как е 
изглеждал града в различни времена. 
Като идеята е общо взето да се напра-
ви една времева линия, в която с прид-
вижване напред и назад във времето 

да се види как града се е променял. 
За съжаление този проект вече не се 
поддържа, след като са събрани над 
6000 сведения от граждани къде как-
ви сгради е имало, но аз го включих 
защото той е оформен малко като де-
тективска игра. Взети са снимки от 
библиотека и от хората, които се ин-
тересуват от това. Задават се въпро-
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си като “Каква е тази сграда?”, “Това 
вашата къща ли е?” и хората, които 
се интересуват и имат свободно вре-
ме могат да потърсят сведения за да 
установят кои са тези сгради и от кое 
време са те. 

Друг пример, който е свързан със съ-
бирането на спомени от очевидци, 

се опитва да събере спомени от хора, 
които като деца са били в гетото на 
Лодз (Полша). За съжаление, разбира 
се колкото по-далечно е  едно истори-
ческо събитие назад в историята, тол-
кова по-малко очевидци, които могат 
да разкажат нещо за него, се намират. 
Затова този тип проекти, според мен, 
са особено важни, ако искаме да запа-
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зим неща, които все още се пазят в се-
мействата. Имаме възрастни роднини, 
които помнят определени събития и 
времето да се включат в такива ини-
циативи е сега. Колкото по-напред във 
времето минаваме, толкова по-малко 
спомени можем да събираме. 

Друг пример е използването на игра 
за разчитане на текстове. Този пример 
идва от Националната библиотека на 
Финландия, която е разработила игра 
за транскрибирането на сканирани 
текстове от стари издания на перио-
дичната преса от страната. 

И особено интересни са примери, в 
които се въвеждат данни и сега се из-
ползват от хора от съвсем друга об-
ласт. Има няколко проекта, които са 
свързани с транскрибиране на данни 
от корабни дневници от 19 и началото 
на 20 век. Това е много интересно спо-
ред мен, защото тези данни сега се из-
следват от хора, които искат да узнаят 
какви са били промените в климата. 
Защото в корабните дневници са опи-
сани координати и температури. Тоест 
тези данни, които идват от източници 
от преди около 100 години могат да се 
сравнят с данните за същите места от 
днес. 
И един пример от моите студенти в Ка-
тар. Те създадоха, без да имат някаква 
специална платформа, една страни-
ца в Инстаграм, където започнаха да 
коментират произхода на различни 

катарски думи, на катарския диалект 
на арабския език. И само за 2-3 месеца 
тази страница набра много голяма по-
пулярност и в нея участват над 1000 
души, които дават примери и дори 
разглеждат етимологии, без да са спе-
циалисти в областта на филологията. 

Аз мисля, че това са интересни иници-
ативи, защото те поддържат интереса 
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на хората. Освен това от събрания ма-
териал могат да се направят да речем 
помагала за деца, които не знаят тези 
думи. Тоест на практика имаме събран 
материал, който някой занимаващ се с 
обучение по арабски за деца, може да 
използва за да подобри знанията им 
по родния им майчин език. 

Няколко бележки за терминология-
та в тази област. Терминът граждан-
ска наука е всъщност част от това в 
една по-широка област, в която имаме 
участие на хората в някакви процеси; 
това участие може да не е свързано 
задължително с научни изследвания, 
може да е свързано със създаване на 
политики, с екологични проекти и т.н. 
Също така терминът гражданска нау-
ка понякога се бърка с краудсорсинг. 
Въпроса е дали се създава някакъв ре-
сурс, който после може да се ползва с 
някаква научна цел. 
За да можем да кажем, че едни данни 
са подходящи за научни изследвания 
ние обикновено искаме тези данни да 
имат определено качество. Така че тук 
остава една огромна въпросителна 
- дали тези среди, които могат да до-
принасят хора с различен опит и с раз-
лични знания, помагат да се съберат 
данни с достатъчно добро качество за 
научни изследвания. 
Има класификация в Аройо и Оомен 
в нашата област, която показва, че 
най-често задачите, в които се включ-
ват гражданите са поправка на тек-

стове, които са сканирани и след това 
допълнително са обработени за да се 
получи самият текст. При което много 
хора или гледат за грешки, или тран-
скрибират текстове. Но са интересни 
и тези проекти, където хората допри-
насят със знания чрез спомени, сним-
ки или обекти, които те самите съхра-
няват.
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Вече споменах, че в някои случаи се 
правят среди, това е отново пример 
от работата на нашата студентка, но в 
други случаи дори една среда от соци-
ална медия като Инстаграм може да се 
използва за такива инициативи. 
И в заключение исках да споделя два 
цитата. Единият идва от американ-
ския биолог Едуард Уилсън, който каз-

ва, че сме създали цивилизация, която 
прилича на междузвездни войни, но 
в която носим емоции от каменната 
ера, институциите приличат на сред-
новековни такива, а технологията е 
достойна за божества. 
Има го този момент, всички знаем, че 
технологията се развива много бързо. 
И хуманитарната част, всичко което е 
свързано с това какво сме ние хората, 
какви са нашите емоции, нашите чув-
ства, как преживяваме нещата, като че 
ли се движи с малко закъснение спря-
мо съвременните технологии. 
И понеже говорих доста за библиоте-
ките, исках да завърша с една мисъл, 
която е за това какво представля-
ват те. Тя идва от финландските об-
ществени библиотеки и общо взето е 
вдъхновяваща мисъл, защото казва, 
че библиотеката е място за среща на 
хора и идеи. Тя предизвиква вдъхно-
вение, удивление и сила. Не случайно 
съм подчертала думата “място”, за-
щото в пандемията мястото вече из-
лезе извън употреба и се премести в 
дигиталната среда. В която се насло-
жиха и работните ни места и нашите 
домове. Тези места където хората се 
срещат и им служат по някакъв начин 
за вдъхновение, също се пренесоха в 
една и съща стая, където стоят наши-
те компютри когато сме в такова със-
тояние на изолация. Така че сега сме в 
едно време на преоценка какво тряб-
ва да представляват библиотеките. 
Отново се поставя на дневен ред този 
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въпрос, защото се видя, че тяхната 
сила да бъдат място, където хората се 
събират, започва да се замества в та-
кива периоди от време с тях-
ното дигитално присъствие. 
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Ирене Дедуси може да е само 
асистент в Техническия уни-
верситет в Делфт (Холан-
дия), но изследванията ѝ за 

емисиите от изгарянето на самолетни 
и автомобилни горива имат глобални 

последици. Нейната работа доприне-
се за първата рецензирана оценка на 
скандала с емисиите на Фолксваген, 
а наскоро тя стана автор на светов-
но призната публикация, свързва-
ща замърсяването на въздуха, вклю-

“30 под 30 Европа 2020”: 
Иноватори в науката и 
здравеопазването от целия 
континент (класация на Forbes)

Ирене Дедуси, асистент в Техническия университет в Делфт. Снимка: IRENE DEDOUSSI
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чително емисиите от изгарянето, с 
преждевременните смъртни случаи в 
Съединените щати.

Дедуси е само един от многото учени, 
изследователи и учредители в тазго-
дишния списък на “Forbes 30 под 30 
години: Здравеопазване и наука”. Тази 
година списъкът представлява сбор 
от мислители, мечтатели и новатори 
от цяла Европа, които движат инова-
циите и откритията от генетиката до 
космоса. Това включва талантливи 
хора, работещи в рамките на Европа, 
както и европейци, които са придоби-
ли своите умения от целия свят.

Да вземем например Мозес Експоси-
то-Алонсо; още от детството си в южна 
Испания той наблюдава как клима-
тичните промени превръщат среди-
земноморските гори в суха пустиня. 
Сега той ръководи изследователска 
лаборатория в Станфорд (Калифор-
ния), където използва геномика, за да 
прогнозира уязвимостта на растител-
ните видове към изменението на кли-
мата.

Други учени от този списък правят 
проучвания за времето, когато ще на-
пуснем тази планета и ще отидем в 
космоса. В Европейската космическа 

агенция астрономите Бет Ломакс и 
Александър Меврис вече разработват 
проект как да извличат използваем 
кислород от лунен прах.

Тези невероятни хора са фокусирани 
върху външния свят, но сред тях има-
ме и множество талантливи учени, 
фокусирани върху вътрешния свят - 
нашите тела и нашето здраве. Кунал 
Гарг, например се занимава с често 
пренебрегвания проблем на болести-
те, пренасяни от кърлежи. Много хора 
са чували за лаймската болест, но кър-
лежите всъщност могат да пренасят и 
множество други паразити, бактерии 
и вируси, които могат да заразят хора-
та. Гарг и неговите колеги са създали 
диагностичен тест, наречен TICKPLEX, 
който може да идентифицира 15 ми-
кроба от кърлежи и да помогне на па-
циентите да получат по-бързо лече-
ние.

Няколко от нашите съставители на 
списъци изследват рака и намират 
начини да помогнат както на лека-
рите, така и на пациентите. Либърти 
Формън е един от основателите на 
DynamX Medical, компания за рако-
во диагностициране. Междувремен-
но във Vinehealth съучредителката 
Джорджина Кирби може да помогне 
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на пациенти с рак за подобряване на 
качеството им на живот.

Има и множество от тях, които рабо-
тят за оптимизиране на дългия про-
цес по откриването на нови лекар-
ства. Основателите на Sano Genetics 
Патрик Шорт и Уилям Джоунс под-
крепят изследванията за прецизна 
медицина, като подлагат пациентите 
на клинични изследвания въз осно-
ва на техните гени. Създателите на 
ProteinQure Томаш Бабей и Марк Фин-
гърхът използват иновативна компю-
търна платформа, за да създадат нови 
протеинови терапии. А доцентът в 
Кеймбридж Алфа Лий проектира ал-
горитми за машинно обучение за на-
миране на нови лекарства.

Това са само няколко от невероятните 
хора в тазгодишния списък. Не забра-
вяйте да прочетете за всички тях. 
Списъкът на “Forbes 30 под 30 Евро-
па: Наука и здравеопазване” е съз-
даден с помощта на номинации от 
различни източници и е докладван 
и редактиран от Лея Розенбаум с по-
мощта на Робин Андрюс. Експертните 
съдии за тази категория бяха Никола 
Валтер, изпълнителен директор на 
Европейската научна фондация; Дже-
ралдин О'Кефе, партньор в Life Science 
Partners; Хавиер Барконс, генерален 
директор на Европейската южна об-
серватория; и Приянка Джоши, изсле-
довател от Университета в Кеймбри-

дж и бивш възпитаник на “Forbes 30 
под 30 години” в Европа.

Сона Чандра
Съосновател, Oshi Health

Снимка: SONA CHANDRA

Чандра е съосновател на Oshi Health, 
дигитална медицинска платформа за 
лекарства за пациенти със стомаш-
но-чревни заболявания. Уебсайтът 
функционира като клиника за вирту-
ални грижи за страдащи от стомаш-
но-чревни заболявания, с квалифици-
рани доставчици на здравни грижи и 
мобилно приложение, което може да 
помогне на пациентите да проследя-
ват симптомите си и да задават въ-
проси. Приложението е изтеглено по-
вече от 59 000 пъти.
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Критика Д`Силва
Изследовател, NASA FDL

Снимка: KRITTIKA D'SILVA

Д`Силва е учен, доктор по компютър-
ни науки в университета в Кеймбри-
дж и изследовател в NASA Frontier 
Development Lab. В момента работи по 
изграждането на модели за подобря-
ването на медицинските грижи за кос-
монавти в космоса. Нейното проучва-
не изследва как биосензорните данни 
могат да съставят модели за симули-
ране на медицински състояния, в кои-
то могат да изпаднат астронавтите.

Якоб Далберг
Съосновател, Joint Academy

Снимка: JAKOB DAHLBERG

Далберг е съосновател и изпълните-
лен директор на Joint Academy, плат-
форма за дигитална медицина за па-
циенти с хронични болки в ставите. 
Приложението му свързва пациенти 
с физически терапевти за лечение, а 
също така включва проследяване на 
напредъка, персонализирани физиче-
ски дейности и образование за болки-
те в ставите. Компанията е събрала 13 
милиона долара рисков капитал.
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