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Александрина спечели националния финал на 
конкурса за млади учени „Лаборатория за слава 
FameLab”. Конкурсът търси българското лице на 
науката сред учените, които умеят да разказва 
за своята работа харизматично и на разбира-
ем за хората език. Александрина ще представи 
страната ни на международния финал в Обеди-
неното кралство и ще се състезава с национални-
те победители на още 14 държави.

Александрина е завършила Моле-
кулярна биология в СУ „Св. Кли-
мент Охридски”, а в момента учи 
за магистратура по Генетика. Тя е 

на 24 години, през половината от които от-
глежда своя необичаен домашен любимец 
– паяк тарантула. Казва, че може би точно 
този паяк е запалил у нея интереса към би-
ологията. 

Александрина спечели българското издание 
на „Лаборатория за слава FameLab” с презен-
тация на изключително интересна тема – хо-
рата „химери”. При тези хора се наблюдават 
два вида ДНК и затова тъканите на различ-
ните им органи могат да имат различен ДНК 

профил. Това се получава, когато разнояйч-
ни близнаци се слеят в утробата на майката. 
Научното наименование на това състояние е 
тетрагаметичен химеризъм и много трудно 
може да се открие по външни белези. Поня-
кога при хората „химери” цветът на едното 
око се различава от този на другото, но това 
не е задължително условие. Александрина 
получи и наградата на публиката в залата, 
което се случва за втори път през 5-те години 
откакто се провежда конкурса. 

Втора награда спечели Милен Богданов, 
който обясни как действат катализаторите, 
като ги представи като химически модел на 
обществото. Милен е главен асистент в Хими-
ческия факултет на Софийския университет 
и работи в областта на органичния синтез. 
Носител е на почетния знак на Химическия 
факултет и на наградата на Столична общи-
на за най-добър млад учен в СУ за 2010г.

Третата награда грабнаха Мария Атанасова 
и нейната бавноходка. Мария разказа за тай-
ните на „бавноходките” – едни животинче-
та, които са по-малки от 1 милиметър, но мо-
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гат да изгубят 99% от водното си съдържание 
и да изпаднат в състояние на мнима смърт, 
след което отново да „оживеят”. Мария е 
студент по Молекулярна биология в СУ „Св. 
Климент Охридски”. Тя спечели също и на-
градата на предаването „Красива наука” по 
БНТ, която беше присъдена според онлайн 
гласуване на сайта на телевизията.

Журито, традиционно съставено от учени 
и журналисти, следеше 3-минутните пред-
ставяния на кандидатите да са научно ве-
рни, поднесени достъпно и харизматично. 
Тази година членове на журито бяха Георги 

Балджиев (ботаник от Института по Ботани-
ка на БАН и носител на втора награда във 
FameLab 2007), доц. Николай Милошев (Ди-
ректор на Геофизичния институт на БАН), 
доц. Леандър Литов (Физически факултет 
СУ, ръководител на екип в ЦЕРН, водещ на 
предаването „Красива наука”), Вера Гоцева 
(журналист) и Петя Тетевенска (журналист, 
създател на предаването „Красива наука” по 
БНТ).

Участниците получиха награди от Microsoft, 
издателство ROI, сп. Обекти и Съюза на уче-
ните в България. 

Финалът на българското издание „Лаборато-
рия за слава” се проведе на фаталния петък, 
13 май, в рамките на Софийския фестивал 
на науката. За първи път у нас имаше фести-
вал, който да обедини различни по формат 
увлекателни събития, разнообразна публи-
ка, млади и утвърдени учени от страната и 
чужбина. Организатори са Британски съвет 
България и Форум Демокрит, под патрона-
жа на Министерството на образованието, 
младежта и науката и ще се излъчи в преда-
ването на БНТ „Красива наука”.
Списание „Българска Наука” е както меди-
ен партньор на събитието така и взе участие 
във фестивала с прожектиране на докумен-
тални филми специално създадени за изда-
нието от първият конкурс за „Късометражен 
документален филм”. „Доктор Дулитъл” бе 
голямото представяне на „Българска Наука” 
по време на фестивала. Това бе една лекция 
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за екзотичните животни разказана по един 
различен начин на най-малките зрители.

Конкурсът „Лаборатория за слава FameLab” 
е създаден по оригинален формат на Челт-
нъмския фестивал на науката, където се про-
вежда и международния финал. Тази година 
в него ще участват общо 15 държави. Наци-
оналните финали в държавите участнички  
се организират от Британски съвет, като в 
България основни съорганизатори са Ми-
нистерството на образованието, младежта и 
науката и Форум Демокрит. 

Конкурсът „Лаборатория за слава FameLab” 
се провежда във формат, добре познат от по-
пулярни телевизионни предавания. Всеки 
участник трябва да подготви две 3-минутни 
научно-достоверни, атрактивни и разби-
раемо поднесени представяния на научна 
тема. Явяването на кастинга е с изпълнение 
по избор на кандидата. То може да включ-
ва песен, танц, поезия, изображения или да 
бъде представено по друг атрактивен начин, 
но без компютърни презентации. Темите 
трябва да са от природо-математическите 

и инженерни науки, но могат да разясняват 
както фундаментални понятия, така и съ-
временни научни открития. Участниците 
могат да са студенти със задълбочени позна-
ния и опит от своята област, да преподават в 
училище или ВУЗ или да работят в изследо-
вателски или приложни институти. 
 
Конкурсът се провежда от Британски съ-
вет, Форум Демокрит и Министерството на 
образованието, младежта и науката, в парт-
ньорство с Българската национална телеви-
зия, БНР, Българската академия на науките, 
Столична община,  Майкрософт България, 
Издателство Сиела, Издателство РОЙ Комю-
никейшън, сп. Обекти, сп. Българска Наука 
и др. 

Повече информация за конкурса, организацията 
и предишни издания можете да научите на ин-
тернет страницата на Британски съвет, чрез 
този директен адрес:
http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-beautiful-science-
famelab.htm 
FameLab България е и във Фейсбук:
http://www.facebook.com/group.php?gid=41875371221  
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БАР “НАУКА”/Проф. Франк Бърнет (Обединено Кралство)/ - Оставете се на Франк Бърнет да ви 
разкрие една напълно неочаквана причина да отидете с приятели на по чашка вечер. Подгответе 
се за наука в пъба - забавна викторина ще провери познанията ви, а сетивата ви ще се насладят на 
експериментите на живо.

Лектор: Марко Иванов  “Вижте на живо малка любопитна картина от скритото лице на огромното 
природно разнообразие. Ще бъдете изненадани да видите странните навици на някои (не)обикновени 
животни от нашия привидно обикновен свят... “ - организирано от сп. “Българска Наука” 
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Лин Еванс, Джим Върди, Леандър Литов  - Ще настъпи ли нова ера в познанията ни за Вселената? 
Какво се случва в големия ускорител на частици, най-скъпия, но и най-вълнуващия експеримент на 
човечеството?

Д-р Марк Луни, д-р по Акустична физика (Обединено кралство)  - Първият победител на британското 
издание на Лаборатория за слава Famelab Марк Луни обяснява физиката чрез акорди от Вивалди до 
AC/DC, разкрива тайната на Страдивариус и показва как вибрациите на струните може би могат да 
дадат отговор на Големите Въпроси за вселената.


