БРОЙ

АПРИЛ МАЙ

Гражданска наука какво е това и защо е
толкова важно?
ВИЖТЕ ВСИЧКИ СТАТИИ

АУДИО КОЛЕКЦИЯ “ЗДРАВЕ”
В подкаста на БГ Наука могат да се намерят безплатно над 480 аудио епизода. Това е
аудио формат, който се слуша предимно през телефона или компютъра.
Ние избрахме най-интересните записи и ги подредихме по категории. Така ще може
да слушате само това, което ви е интересно. Тук сме събрали 36 от аудио файловете
в mp3 свързани с здраве и медицина.
Вземи веднага всички 36 mp3 файла
- https://kupinauka.com/product/audio-kolekciya-zdrave

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Петър Теодосиев

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ В
СЪСТАВ:
Проф. Николай Витанов
Проф. Ради Романски
дфн. Пламен Физиев
Доц. Илия Пенев
Доц. Валери Голев
Доц. Милен Богданов
Доц. Петър Голийски
Доц. Севдалина Турманова

АВТОРИ В ТОЗИ БРОЙ:
Радослав Тодоров
Роберта Костадинова
Владимир Попов
Красимир Григоров
Коста Влъчков

ДИЗАЙН:

Петър Теодосиев

КОРИЦА: pixabay.com

Доц. д-р Елица Петрова
Доц. д-р Петко Стефанов Димов

Доктор Мариана Стамова
Доктор Велислава Шуролинкова
Д-р Чавдар Черников
Неделин Бояджиев
Радослав Тодоров
Росен Теодосиев
Красимир Иванчев

КОНТАКТ:

Петър Теодосиев - admin@nauka.bg
0885811386

6 ПРИЧИНИ ДА ПУБЛИКУВАТЕ В
СП. БЪЛГАРСКА НАУКА

ШРИФТОВЕ:
Fontfabric

СНИМКИ:

Public domains

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

АПРИЛ/МАЙ 2020

Българска наука

3

СЪДЪРЖАНИЕ

БГ НАУКА

Представяне на научната експертиза на учени и експерти от България по
въпросите, свързани с борбата срещу COVID-19 и последиците от него.....8
Финансирането на науката трябва да продължи и след кризата.................11
Виртуален Коперник Хакатон София 2020 ............................................................12
Гражданска наука - какво е това и защо е толкова важно?..............................13
15 потенциални решения в борбата срещу COVID-19, разработени в
България................................................................................................................................22
Топ 10 на най-добрите научни канали в YouTube..................................................28
Най-слушаните подкасти за наука в света.............................................................32
Публикуването на английски език поставя предизвикателства за
международните автори................................................................................................36
Епидемиите в Римската..................................................................................................40
Най-пагубните епидемии в историята на човечеството (Част 1)..................50
Как спермата разопакова мъжкия геном, за да може да се слее с женския и
да образува един нов човешки геном........................................................................56
Пещерна рисунка от Индонезия е най-старият визуален разказ, достигнал
до нас......................................................................................................................................59
Какво убива пеперудите монарх?..............................................................................65
Останки от дъждовни гори на 90 милиона години, открити под ледовете
на Антарктида....................................................................................................................69
В търсене на нови горива за по-сигурни космически сателити....................72
Stratolaunch ще пуска свръхзвукови летателни апарати от борда на
най-големия самолет в света........................................................................................76
Нови методи за издирване на извънземен живот може би ни приближават
към неговото откриване.................................................................................................79
В ход е мисията по изграждане на европейска космическа ракета за
многократна употреба.....................................................................................................86
Как 5G технологиите пречат на точните прогнози за времето......................90
Сърбия в контекста на Априлското въстание /1876 г./.....................................93
Цикъл: „Заветите на Априлци 1876 г.“ - Идеите за свобода, равноправие и
държавност..........................................................................................................................98
За антикорупционната политика на Република България............................101

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

АПРИЛ/МАЙ 2020

Българска наука

4

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

АПРИЛ/МАЙ 2020

Българска наука

5

БГ НАУКА | БРОЙ 129

БГ Наука Подкаст:
Слушай през Android
Слушай в iTunes
Слушай в Nauka.bg
Слушай в STITCHER

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

АПРИЛ/МАЙ 2020

Българска наука

7

БГ НАУКА

Представяне на научната
експертиза на учени и експерти
от България по въпросите,

П

редизвикателството да
се разработи ефективно
лечение и ваксина срещу
COVID-19 възможно
най-скоро обедини усилията на
научния свят. Свидетели сме на
безпрецедентно споделяне на данни
и информация за COVID-19 между
държави, медицински екипи, учени
и изследователи – на мобилизиране
на световния научен и иноваторски
потенциал.

Българските учени,
научноизследователски организации

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

и иноватири споделят своят опит
и своята експертиза като част от
международното съструдничество
за превенция, диагностика, лечение
и справяне с последиците от
корона вируса. Министерството
на образованието и науката
представя профили на български
научни колективи в подкрепа на
международното сътрудничество
за справяне с предизвикателството
COVID-19.

Вижте профилите:
АПРИЛ/МАЙ 2020
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National Center of Infectious and
Parasitic Diseases

National Center of Infectious and
Parasitic Diseases – molecular
epidemiology, NGS of pathogenic
microorganisms, protective immune
response
National Centre of Infectious and
Parasitic Diseases – scientific equipment
for virological research_Real Time PCR
detectors, extractor of nuclein acids,
laminair boxes, centrifuges
Bulgarian Academy of Sciences:

Institute of Biology and Immunology of
Reproduction – direct RNA sequencing
of novel SARS-CoV-2
Institute of Biophysics and Biomedical
Engineering – computer-aided drug
design
Institute of Experimental Morphology,
Pathology and Anthropology – virology,
cell_ molecular biology, cell culturing,
cytotoxicity assessment
Institute of Mechanics, Мodeling and
forecasting spreading of COVID-19
Department of Immunology, Institute
of Microbiology Stephan Angelov –
generation of protective anti-SARSCoV-2 immune response in humanized
NSG transfer mouse model
Laboratory of Experimental
Immunotherapy, Institute of

БГ НАУКА | БРОЙ 129

Microbiology – Prediction of antibody
epitopes based on mimotopes of B cell
precursors
Department of Virology, Institute of
Microbiology Stephan Angelov_Profile
2 – experimental chemotherapy of viral
infections
Institute of Organic Chemistry with
Centre of Phytochemistry – expertise
in Metabolomics, Antibacterial assay,
Antiviral assay, Quantum-chemical and
molecular docking methods
Institute of Organic Chemistry with
Centre of Phytochemistry – face masks
that have the capability to filter a virus
model with similar characteristics as
SARS-CoV-2
Institute of Organic Chemistry with
Centre of Phytochemistry – scientific
equipment for biomedical and
pharmaceutical R&D
Sofia University, “St. Kliment Ohridski”

Faculty of Biology – Expertise in
infectious diseases_microbiological
control, virology, in vitro cytotoxicity
testing
Laboratory of Virology – expertise in
virology, testing of personal protection
equipment, antiviral testing
Оther research organizations
АПРИЛ/МАЙ 2020
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South-West University “Neofit Rilski”
– Scientific Research Laboratory in
Chemistry of Natural Compounds
Medical University – Varna – University
Multiprofile Hospital for Active
Treatment” Saint Marina” Virology
Laboratory
National Research Program Innovative
Low-Toxic Bioactive Systems for
Precision Medicine – carried on masks
with activated carbon filter
ReproBioMed Medical Center –
Expertise in molecular genetics, virology
testing, RNA extraction, Real-time PCR,
NGS
Survey of Health Ageing and Retirement
in Europe – Survey Methodology..
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Medical University – Pleven – Infection
Diseases, Molecular Biology, Mic…
Innovative companies

AMG Technology Ltd – complete
prototyping facility for silicon MEMS
devices
Novamed – therapeutic apheresis for
humans
Информацията ще се актуализира и
ако имате предложения и коментари
моля пишете на m.glavcheva(at)mon.
bgИнформацията ще се актуализира и ако
имате предложения и коментари моля
пишете на m.glavcheva(at)mon.bg
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Финансирането на науката
трябва да продължи и след
кризата

О

т десетилетия учените предупреждават, че появата на
пандемия е въпрос на време.
„Малцина ще се усъмнят, че
големи епидемии и пандемии ще се
разразят отново в бъдеще. Малцина
биха оспорили, че светът не е адекватно подготвен.“, написа Виктория Фен в
бюлетин на Световната здравна организация през 2018 г.
Трябва да си вземем урок и да се ангажираме да инвестираме в научни
изследвания и разработки. В борбата
с пандемията правителствата се обръщат към научната общност. Те бързат
да предоставят пари на изследовател-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ски екипи, които се надпреварват с
времето за разработване на ваксина.
Този ангажимент не трябва да приключи, след края на кризата. Научните
общности не се създават за един ден –
те трябва да се развиват във времето
и финансирането за тяхната дейност
трябва да е сигурно и устойчиво.

Тъй като за Covid-19 няма граници, е
необходимо да подобрим международното научно сътрудничество. Солидарността на световната научна и
медицинска общност в началото на
тази пандемия очертаха плана за бъдещето. Китайски учени секвенираха генома на новия коронавирус на
АПРИЛ/МАЙ 2020
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11 януари и го публикуваха онлайн,
което даде възможност на техните
германски колеги да разработят скринингов тест, който след това беше споделен от СЗО с правителствата по цял
свят.

гла да се превърне в трамплин към
увеличено финансиране за научните
екипи и по-мащабно международно
научно сътрудничество.

* Това е част от обръщение на г-жа
Одре Азуле, генерален директор на
Нагласите се променят бързо. Тази ЮНЕСКО. Документът на английски
криза може да бъде катализатор за език може да бъде изтеглен от тук.
прогрес. Пандемията Covid-19 би мо-

Виртуален Коперник Хакатон
София 2020

З

а втора поредна година София
е домакин на едно от най-мащабните събития в областта
на информационните технологии – Copernicus Hackathon Sofia
2020. Това издание ще бъде изцяло
виртуално с оглед кризата с COVID-19
и ще се проведе в периода от 24 април
до 8 май.
Целта на тазгодишния Хакатон е да
се опита да намери конкретни приложения чрез знанията и уменията на
български специалисти в областта на
информационните технологии, физиката, математиката, науките за Земята
и др., допринасяйки за преодоляване
последствията от кризата с коронавируса чрез нови идеи, продукти и услу-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ги, фокусирани в основните направления на Програмата „Коперник“.

За повече информация за начина на
участие, темите и други въпроси относно Хакатона, може да се свържете
с организаторите чрез посочените на
сайта им електронни платформи за
тази цел.
За допълнителна информация и регистрация за участие посетете следния адрес: https://hackathon.rst-tto.
com/HackathonRegistration

АПРИЛ/МАЙ 2020
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Гражданска наука - какво е
това и защо е толкова важно?

Автор: Роберта Костадинова

К
ството?
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акво е гражданска наука и
защо тази е толкова необходима и важна част от развитието на науката и обще-

Любителската наука (или гражданска
наука) е научна дейност, провеждана
от или с участието на непрофесионални учени-любители, обикновено под
надзора и ръководството на професионалисти. Най-често учените-любиАПРИЛ/МАЙ 2020
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тели участват в събирането на данни
и провеждането на наблюдения, които след това се анализират от специалисти. [1]

отколкото в случаите, когато тази се
събира само от професионални учени.
Геймификацията на различни научни
проекти, т.е. адаптацията им под формата на дигитални игри и мобилни
Приносът на учените-любители в ис- апликации, също е начин повече млаторията може да бъде проследен чак ди хора да бъдат “запалени” по граждо 1730г., когато данни за развитието данската наука.
на растенията в различните сезони
във Великобритания са събирани поч- Подобни проекти могат да се разглежти изцяло от непрофесионални учени. дат като един от модерните методи за
[2] Друг интересен пример от не тол- въвличане на повече хора в свързани
кова далечната история, е компили- с научните изследвания инициативи
рането на 17-те тома на Оксфордския и също като така, начин участниците
речник на средновековен латински, за да разширяват знанията и уменията
чието завършване са нужни завидни- си. Без да са поднесени като формалте 101 години. Работата върху речника ни програми за обучение, такива назапочва през 1913г. с апел към непро- чинания имат своето място в областта
фесионални изследователи да дадат на т.нар. неформално обучение. Проф.
своя принос за създаването му.[3]
Милена Добрева споменава няколко
начина за принос на любители-изОт тази гледна точка приносът на следователи - събиране на данни,
непрофесионални изследователи в проучване, коригиране на текстове
научни разработки, ръководени от и транскрипция, контекстуализация,
учени, не е новост. В свой доклад от въвеждане на данни и класифициране
2014г. проф. Милена Добрева от Уни- на такива.
верситетския колеж Лондон в Катар
(UCL Qatar), споделя, че развитието и Тъй като основната цел на гражданвсе по-голямата достъпност на модер- ската наука е да въвлича по-широки
ните технологии позволява на растящ групи от населението в изследоваброй любители да събират данни и телския процес, въпросът кои от тези
да провеждат наблюдения в разноо- дейности се считат за научни, е повод
бразни сфери на науката чрез своите за дискусия, споделя още проф. Докомпютри, мобилни телефони, фото- брева. Всяка една дейност, дори да е
апарати и други устройства, част от тривиална, може да се разглежда като
ежедневието ни. Това спомага за съби- част от принос в областта на гражданрането на много повече информация, ската наука, стига да е от значение за
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продуцирането на научни резултати в
бъдеще. Това не значи, че гражданите
правят тези открития самостоятелно,
но те спомагат за събирането на повече ресурси или за подобряването на
тяхното качество.
Къде да намерим проекти за учени-любители?
Приносът към науката от любители е
възможен във всяка една научна сфера, като участието на доброволци е
изключително развито в областта на
астрофизиката, биологията, климатологията и математиката. Приложе-

БГ НАУКА | БРОЙ 129

нието на гражданска наука в областта
на хуманитарните науки и особено в
институциите, съхраняващи и опазващи културно наследство обаче, е все
още ограничено.

В популярния сайт Уикипедия има
дълъг списък със значими проекти
от целия свят свързани с гражданска
наука, някои от които датират от края
на ХХв. Такъв пример от областта на
метеорологията е National Weather
Service (на бълг. Национална метеорологична служба) в САЩ, намерил началото си в далечната 1890г. [4]
Един от най-популярните проекти за

АПРИЛ/МАЙ 2020
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гражданска наука в световен мащаб е
Galaxy Zoo. Galaxy Zoo е астрономически проект, който стимулира хората да
помогнат в морфологичната класификация на голям брой галактики. Това
е страхотен пример за гражданската
наука, тъй като привлича помощта
на обществеността за подпомагане
на научните изследвания.[5] Сайтът
на Galaxy Zoo е основан през 2007г., а
сега е част от Zooniverse, универсална
платформа за граждански научни проекти.

Интернационални платформи, където човек може да се присъедини и
допринесе към безброй разнообразни
научни инициативи са горе споменатата Zooniverse, Scistarter и iNaturalist.
[6,7,8] Проектите са разпределени по
категории (напр. климат, изкуство,медицина, физика, биология и т.н.), тема,
местоположение, сложност, дори и по
възрастова група (напр. подходящи за
деца, за семейства, за ученици). Процесът на създаване на собствен проект също е изключително улеснен.
Гражданска наука в България

В България терминът “гражданска
наука” е рядко срещан и не много разпространен сред широката аудитория
израз. Първото търсене по темата в
Гугъл ми показа едва половин страница от релевантни резултати.
През последните 10 години обаче, в

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

родината ни са реализирани редица
проекти, които дават възможност на
обикновени хора да допринесат към
науката. В периода 2009-2014г., например, много европейски инициативи навлизат и в България.

Един такъв пример е проектът „Търсенето на щъркелите“ (The quest of
the storks), който е активен в периода
2009-2014г. Тази инициатива е специална, тъй като е олицетворение
на един от първите пъти, в който е
тестван моделът на широко обществено участие в дейностите по опазване на околната среда (гражданска
наука) в в България. Целта на проекта е да се събере повече информация
за белите щъркели в страната - да
се преброят щъркелите, двойките и
броя на гнездата, за да се наблюдава
развитието на популацията. За целта
е необходимо единствено да свалите
конкретно приложение за телефона
си. Учените-любители качват снимков материал, локация и допълнителна информация за наблюденията си
в конкретната платформа. [9] Белият
щъркел носи значителна роля в българския фолклор и е птица, изключително обичана и ценена от българите. Той символизира пристигането
на пролетта в българската култура и
е свързан с една заветна традиция Баба Марта. Затова не е изненада, че
наблюдението на белите щъркели е
хоби за много хора в страната от мноАПРИЛ/МАЙ 2020
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го години.

Проектът „Развитие на мрежата на
Черноморски център за екологична информация и образование и
повишаване капацитета на сдружението” на Черноморски център за
екологична информация и образование (ЧЦЕИО) е активен по същото
време (2009-2014г.). Основната тема е
приносът на широката общественост
към изследването и решаването на
проблема с морските отпадъци. Приносът на гражданите в този случай
също се случва с помощта на мобилно
приложение, където всеки би могъл
да маркира локацията на конкретен
плаж в страната и да избере от предварително въведен списък със замърсители тези, които вижда около себе
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си на съответното място за плажуване Тези данни спомагат за изготвянето на адекватна стратегия за борбата срещу замърсяването на водните
басейни.[10] Поради спецификата на
морската среда и скъпоструващите
изследвания, обуславящи липсата на
информация и системни проучвания
в много области, съдействието на обществеността е от ключово значение
при подобен тип проекти.

Моята българска история е друга
прекрасна инициатива (My History,
2020). Проектът в момента е активен и представя интерактивна карта
на България, където всеки може да
даде своя принос, споделяйки история, мит, легенда, приказка или песен,
предадени от предишните поколения,

АПРИЛ/МАЙ 2020
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видна историческа фигура, спомен,
писмо или документ, като ги прикрепи към конкретното място на картата.
[11] Моята българска история има за
цел да събере колкото се може повече лични истории от изключително
пъстрата и противоречива история
на България, истории, свързани с наследството, градовете и културата.
Този проект работи за съхраняването
на културното наследство и запълването на пропуските в историята със
случки от реалния живот, автентични
и напълно независимо от политически интереси. Споделените истории,
стари писма и фолклорни песни, например, позволяват да се изследва социалната динамика на времето и да
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се разглеждат под различен ъгъл конкретни събития от миналото.

Списание Българска наука е друг незаменим пример за принос към науката. Всеки един ден учен-любител би
могъл да спомогне развитието и популяризацията на науката в България
чрез превод на научни статии на български език и предлагане на интересни и актуални теми. [13] Този метод
на взаимен обмен на знания между
обикновените хора и професионалисти е перфектен пример за позитивните страни на гражданската науката - четене на интересно съдържание,
практикуване на езикови умения и
правилно цитиране, развиване на споАПРИЛ/МАЙ 2020
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(RIVM, на холандски Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu) предлага 10
ползи от гражданската наука [14]:

собността да се отсяват доверени и
акуратни източници на информация,
и най-важното - комуникиране на знания по разбираем за околните начин.
Същевременно всеки малък принос
към платформата, предоставя съдържание и възможност за много хора да
четат, чуят или видят качествено подбрана научна информация и да разширят своите знания.

По-засилено участие в научните изследвания.
Улесняване на изследванията в по-голям мащаб с помощта на много повече
ангажирани хора.
Използване на нови източници на информация, знания и перспективи.
Увеличаване на ангажираността на
гражданите в научните изследвания и
изграждане на по-силни връзки между граждани и учени.
Разработване на нови методи и оптимизация на работния процес.
Подобряване на откритостта и надеждността на изследванията.
Гарантиране, че гражданите разбират
научните изследвания и са съгласни с
тях.
Гарантиране, че институтите и учените разбират актуалните проблеми в
обществото.
Фокусиране на изследванията върху
важни и приоритетни за гражданите
и обществеността теми.
Подобряване на научната грамотност
- гражданите увеличават собствените
си знания и разбиране за науката.

Защо е важно да участваме в проек- В своя статия за сп. Мениджър Юлити за гражданска наука?
ан Попов споделя, че има три фактора
за развитие на научната интелигентНационалният институт по обществе- ност в България, които трябва да бъно здраве и околна среда в Холандия дат променени - образование, изслед-
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вания и гражданска ангажираност.
Според него гражданската активност
е необходима не само под формата на
протест, а също като позитивна гражданска ангажираност - развитие на
гражданската наука, градското земеделие, асоциирането на граждани с
интереси в биоземеделието, цветарството, пчеларството и други специфични сфери. “Трите фактора са взаимосвързани. Образованието подтиква
гражданската активност, научните изследвания тласкат напред образоваността, гражданската активност подкрепя политическия и бизнес избор
за по-значително и по-адекватно финансиране на научните изследвания”,
споделя още Попов. [15]

данин да развие себе си, да надгради
знанията си и да спомогне за научната дейност в България. Освен начин
да скъсим дистанцията между учени и
граждани, това е и страхотен начин да
тренираме критичното си мислене и
да развием редица личностни и практически умения.
В поредицата “Защо е важна науката
в България?”, Петър Теодосиев, основател на сп. Българска наука, създава
анкета, с цел да проследи общественото мнение и ангажираността на хората
към науката в България. Своя принос
към това проучване може да оставите
тук.
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15 потенциални решения
в борбата срещу COVID-19,
разработени в България
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ризисни ситуации, като настоящата епидемия от Коронавирус, изискват разработването на нови подходи,
адаптирането на нови гледни точни
и прибягването до бързи и адекватни
действия. Неочакваното затваряне на
граници, магазини, и препълнените
болници по света и у нас, предизвикаха вълна от страх, паника и чувство на
АПРИЛ/МАЙ 2020
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безсилие.

Hack the Crisis се оказа важна стъпка
за справяне с положението и се превърна в масово движение за борбата
с Коронавирус по целия свят, в което
гражданите имат възможността да
споделят своите знания и опит, допринасяйки към намирането на иновативни решения в различни сфери,
които да улеснят обществото по време на и след кризата. Вече има 26 подобни хакатони в различни страни. В
Германия например, бяха представени над 2000 идеи.
„Възможно е тези идеи да се приложат на практика и дори да се работи
съвместно с правителството и институциите. Вече има такива примери от
Австрия, където български предприемач предложи система за проследяване на епидемията, която местното
правителство най-вероятно ще приложи в бъдеще “, обяснява Тодор Гигилев, част от екипа на Power of BG.

За по-малко от седмица родната предприемаческа мрежа Power of BG инициира и организира събитието и у
нас и призова българското общество
да участва в разработването на решения за спасяване на животи, стабилизиране на бизнеси и подпомагане
на обществеността. Hack the Crisis @
Bulgaria представлява онлайн инициатива, която се проведе на 27ми и
28ми март и се превърна в най-голе-
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мия и влиятелен хакатон в България.
Изключително много организации,
инвеститори и предприятия от страната се включиха в инициативата с
цел да подкрепят най-добрите български проекти. Втора вълна от сходни онлайн събития ще бъде проведена през април.

В България над 850 души със завидните 111 идеи се присъединиха
към хакатона и работиха неуморно
48 часа, търсейки необикновени решения за справяне с последиците от
COVID-19. От изключителна важност е
жизнеспособността и приложимостта
на разработените идеи в реални условия след кризата и възможността
проектите да могат да бъдат имплементирани във все по-дигиталния и
технологичен свят. Две седмици след
края на хакатона, организаторите ще
се съберат отново, за да проверят напредъка при крайните 15 финалисти.
Ето и кои са те:
Категория “Спаси животи”

AI aided белодробна образна диагностика
Софтуерен инструмент за белодробна образна диагностика, подпомагана от изкуствен интелект (AI aided).
Функцията на този инструмент не е
да замени специалиста, а по-скоро да
го улесни и да му помага. ИзползванеАПРИЛ/МАЙ 2020
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то би намалило рисковете от грешки,
и също би ускорило процеса на диагностициране. Това може да послужи
като основа и за в бъдеще да се изгради по-пълен подход не само за белия
дроб, но и за останалите органи.
Online Doctor

Целта тук е разработването на надежден канал за комуникация между пациент и личен лекар с фокус първоначална диагностика и съхранение на
данните. Създаване на приложение,
което да свързва пациентите с личните им лекари, като пациентът попълва
симптомите, а личният лекар връща
допълнителни въпроси и препоръка,
както и електронна рецепта. Всичко
това остава в база данни, за да се проследи развитието на заболяването на
всеки един пациент.
Ще се справим заедно

Инструмент (апликация и уебсайт) за
бързо инструктиране и обучение на
желаещи да се включват в доброволчески инициативи чрез навременна и
лесно достъпна информация с цел да
се спасят много животи. Мрежа от над
60 институции и неправителствени
организации работят върху платформа, която обучава доброволците, които искат да помогнат, показвайки им
как да действат и раегират в кризисни
ситуации.
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AidBand
Информационна система „всичко в
едно“, която има за цел да реши проблема с възможните дефицити на
медицински консумативи чрез предоставяне на актуални подробности
за нуждите на болниците на производителите и доставчиците на медицински изделия, както и актуалните
благотворителни кампании. През уикенда екипът създаде база данни с
болниците в България, разработи основен системен интерфейс и утвърди
идеята с експерти.
Corona Positive

Платформа за психично здраве, позитивна и отговорна комуникация, която има за цел да промени начина, по
който гледаме на коронавируса. Приложението събира хора със сходни
интереси, за да споделят любопитни
моменти от ежедневието си да се подкрепят взаимно и да редуцират стреса
и напрежението чрез онлайн консултации с психолози.
Категория “Спаси общности”

Skip the line
Мобилно предложение, което да предоставя лесна за разчитане информация в графичен и табличен вид, относАПРИЛ/МАЙ 2020
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но мястото, където даден човек отива
да пазарува или върши определена
дейност. Например колко човека има
в момента там (колко е голяма опашката), колко е средната опашка за последните дни/седмици, графика на
големината на опашката за изминал
период от време с агрегации и т.н.
Hack the Food

Мобилно приложение, чрез което
ресторантите и магазините могат да
предлагат останалата от работния
ден храна, която иначе биха изхвърлили, на по-ниска цена. Потребителите могат да открият най-близките до
своето местоположение обекти.
HospitalGen
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на и рискови групи. Потребителите ще
могат не само да закупят стоки онлайн
за себе си, но и да изпращат продукти
на някой друг под формата на дарение.
Клиентите поръчват онлайн и плащат
с дебитна карта или в брой при доставка. Куриерът купува от стандартни
магазини, като взема всички мерки за
безопасност. HeroCourrier разполага
с мрежа от доброволци и куриери на
свободна практика.
Fit@Home

Уебсайт, който да събере на едно място треньори и всеки, който желае да
поддържа физическата си активност.
Fit@Home позволява лесен достъп на
живо до спортни активности, без да
застрашаваме своето здраве. Проектът ще бъде монетизиран чрез такса
от страна на потребителя като по този
начин ще бъдат подпомогнати не само
спортуващите, но и всички треньори,
които не могат да провеждат своите
тренировки и дейността им в този период остава без средства.

Софтуерна платформа за мониторинг
на болниците в България, която събира и обновява данни за налични медицински артикули, за свободни и заети легла и за нуждите на всяка една
болница. Предоставят се профили
на всяка една роля – сестри, лекари,
складов служител, кризисен щаб и доКатегория “Спаси бизнеси”
броволци. Идеята е да бъдат събрани
и организирани нуждите на болници- Arya Delivery
те на едно централизирано място.
Платформа, която позволява на малHero Courrier
ките регионални търговци и производители да предлагат своите продукти
Заявление за куриерска услуга с ак- онлайн. Екипът, стоящ зад платформацент върху хора в изолация, каранти- та, се грижи за маркетинга и изгражда
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мрежа за дистрибуция, за да помогне
на малкия традиционен бизнес в страната да се адаптира към нов канал за
продажби и дистрибуция.

лайн идентификация и ще използват
електронен подпис преди да получат
печат. Платформата ще улесни и работата на нотариусите дистанционно, позволявайки регистрацията на
SmallMag
всякакъв вид документи и ежедневни
операции. Тази технология ще гаранSmallMag е платформа, която позво- тира интегритета и сигурността на
лява на малките хранителни мага- данните по веригата.
зини да предлагат своите продукти
онлайн. Потребителите могат да заку- Ready or Yes
пят продукти от магазинчета в своите
квартали. Това е възможност за малки Ready or Yes работи върху дигиталмагазини, сладкарници и кафенета, на трансформация за всички супермагазини за месо, сирене и млечни маркети и хранителни магазини чрез
продукти, да продължат да обслужват платформата SaaS, която ще позвосвоите верни клиенти и да намерят ли на супермаркетите да продават
нови.
онлайн и потребителите да купуват
техните хранителни стоки. Включва
book4later
и интеграция със складовите наличности на магазина, за да може изчерТози проект има за цел да свърже хо- паните продукти автоматично да се
рата, които планират да пътуват на снемат от директорията на магазина.
бъдеща дата след края на карантина- Потребителите имат достъп до всичта, и бизнеса от туристическите сек- ки регистрирани магазини и при потори, които се борят за ликвидност ръчка задава „прозорец“ кога ще мине
поради коронавируса. С две думи, за- да си я вземе – Click & Collect.
плащайки малка част от таксата за услуга, пътуващите в бъдеще ще могат В България има редица иновативни,
да резервират място със значителна интересни и достъпни проекти и проотстъпка.
дукти, които имат потенциал да променят изцяло остарелите методи и да
eNotary
оптимизират процесите, свързани със
здравеопазване и грижа за обществеПлатформа за цифрови нотариални ността. Нека ги подкрепим.
услуги - след като изберат нотариус,
потребителите ще преминат през он- Източници:
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Trending Topics Bulgaria. (2020). Hack
The Crisis @ Bulgaria: 15 Potential
Solutions Against The COVID-19 Crisis
Hack the Crisis Bulgaria. (2020). Победители - секция "Спаси животи"
Снимков материал:
@ Pixabay
Brian McGowan @ unsplash
Brian McGowan @ unsplash
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Топ 10 на най-добрите научни
канали в YouTube

В

ъпреки че мнозина се обръщат към YouTube търсейки
предимно забавно съдържание в него, той същевременно може да бъде чудесно място и за
обучение или научаване на интересни
неща от света на науката. Най-добрите
научни ютубъри представят наука за
масите всеки ден, създавайки сложни
концепции по физика, химия, астрономия, биология, но предавайки ги в
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готин е светът, едно безкрайно научно AsapSCIENCE - 6.9 милиона абонати
видео.
Мичъл Мофит и Грегъри Браун ежеТоп научните ютубъри са масово ха- седмично пренасят науката сред маресвани, те демистифицират кон- сите с видеоклипове, които отговарят
цепции, вариращи от времето до на всекидневни въпроси като “Вредни
левитацията. Някои извършват екс- ли са ТВ-маратоните за вас?“ и “Какво
перименти, докато други използват ще стане, ако всичкият лед на земята
анимацията като средство за препо- се стопи?“ AsapSCIENCE разгражда надаване, но всички показват индивиду- учните концепции до смилаеми обясалност и ентусиазъм пред публиката. нения за публиката, използвайки риТук събрахме десетте най-добри на- сувани анимации.
учни канала според обема на тяхната
аудитория в YouTube:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=SVQlcxiQlzI
Vsauce - 12 милиона абонати
С над 12 милиона абонати, Vsauce е
най-добрият научен ютубър. Неговият разговорен език и ясни примери
правят сложните научни понятия лесни за разбиране. Vsauce поставя (и отговаря) на въпроси за нашата планета,
как работят мозъците ни и човешкото
съществуване.
Повечето видеоклипове на Vsauce са
теоретични и се занимават с големи
концепции и идеи. Той разнищва пред
публиката си такива казуси като - какво би се случило, ако всички хора на
Земята скочат едновременно, какво
би станало, ако слънцето изчезне, колко бързо пътува тъмнината и други.

SmarterEveryDay - 5.1 милиона абонати

Инж. Дъстин Сендлин прави така, че
науката да изглежда страхотно. С видеоклипове на експлозии, стрелба с
лък, космос и други, Сендлин се опитва да научи зрителите на нещо ново
и невероятно чрез науката във всяко
видео. По канала SmarterEveryDay наh t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / уката не е просто теоретична - тя е
watch?v=jHbyQ_AQP8c
навсякъде около нас, а Сендлин е специалист в това да я посочи и обясни с
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прости думи.

нещо ново в SciShow.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / https://www.youtube.com/watch?v=3_
watch?v=O7zewtuUM_0
dEsw1Ff1U
Veritasium - 4.3 милиона абонати

Kurzgesagt – In a Nutshell - 4.9 милиона абонати
Каналът Veritasium на ютубъра Дерек
Мюлер циркулира под надписа “ЕлеKurzgesagt е немската дума за израза “с две думи“ и е водещ принцип на
един от най-популярните научни канали в YouTube. Екипът, който стои
зад Kurzgesagt, се стреми да дестилира
объркващите концепции, които биха
отнели години образование, за да могат да бъдат разбрани в прости анимирани видеоклипове, които винаги
оставят зрителите с усещането, че са
научили нещо важно.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=RLykC1VN7NY
SciShow - 4.4 милиона абонати

мент на истината“. Докато Veritasium
е фиктивен елемент (произлизащ от
“veritas“, латинската дума за “истина“),
каналът на Мюлер е пълен с истински
анализи на изумителни научни теми
като хидродинамична левитация и
квантово заплитане. Veritasium е идеалното място да предизвикате ума си,
за да разберете по-добре най-изумителните кътчета на науката.

Ханк Грийн е половината от известния дует Vlogbrothers в YouTube, но
влага научните си знания и талант за
общуване с публиката чрез SciShow.
В този научен канал към Грийн се
присъединяват колегите домакини
Майкъл Аранда и Оливия Гордън, докато те изследват слузестата плесен,
суперсилата на гените и науката на h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
пиянстването. С видеоклипове поч- watch?v=mNHp8iyyIjo
ти всеки ден, винаги може да научите
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