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Любовта – коктейл 
от химия, генетика 
и биология
Над 80 светила – комуникатори  
на науката, от 17 държави идват в София

Повече от 80 из-
следователи от 
17 държави ид-
ват в столицата 
ни, за да разка-
жат за своя път 

като изследователи, за интернет 
на зомбитата, квантовите ком-
пютри, какво е да имаш тяло на 
робот, да оперираш сърцето на 
новородено, да спечелиш Нобе-
лова награда и т.н. Със сигурност 
всеки ще намери тема, която да 
го вълнува – от Антарктика до 
Марс, през последните дости-
жения на медицината и нанотех-
нологиите, научната литература, 

Заваряването е и изкуство
Представители на осем про-

фесионални технически гимна-
зии от Ботевград, Враца, Гор-
на Оряховица, Елхово, Кнежа, 
Пирдоп, Сандански и Червен 
бряг мерят сили в рамките на 
първото национално състезание 
„Най-добър млад заварчик“. То 
се организира от Министерството 
на образованието и науката и е 
част от Националния календар 
на МОН. Домакин на проявата 
е „БГ – Център за заваряване и 
квалификации“, София. 

Националното състезание се 
провежда в два кръга, като в 
него могат да участват ученици 
от професионалните гимназии, 
които се обучават в X, XI или 
XII клас по професии „Машинен 
техник“, „Техник-приложник“, 
„Машинен оператор“, „Заварчик“ 
и „Мехатроника“. В рамките на 
училищния кръг участниците 
решават тест от 15 въпроса и из-
пълняват заварки. В националния 
кръг задачите са практически.

Във финалите участниците 
показват умения по заваряване 
на листов материал, ъглови и 

челни заваръчни съединения по 
методите „Ръчно електродъгово 
заваряване“ и „Електродъгово 
заваряване в защитна газова 

среда“ (инертен/активен) с то-
пящ се (МИГ/МАГ). Първи в 
надпреварата по метода „Ръчно 
електродъгово заваряване“ е 

единадесетокласникът Емилиян 
Севов от Професионална тех-
ническа гимназия „В. Левски“ 
в Горна Оряховица. Златното 

отличие в метода МИГ/МАГ е за 
десетокласника Емил Миладинов 
от ПГ по механоелектротехника 
„Девети май“ в Червен бряг. Не-
говият отбор вдига и купата за 
цялостно представяне.

В рамките на състезанието 
участниците представят и зава-
рена художествена композиция. 
Най-добрите инсталации на тема 
„Съединението прави силата“ 
са на техническите гимназии 
в Горна Оряховица и Враца, 
които представят екокамина със 
символите на Българското пред-
седателство на Съвета на ЕС и 
виенско колело, символизиращо 
единството на училищната общ-
ност и ЕС.

От журито коментират, че про-
фесията на заварчиците е търсена 
и добре заплатена, като за нея има 
и се очаква да продължи стабилно 
търсене на пазара на труда. Освен 
това все повече в нея навлизат но-
вите технологии и компютърните 
умения. Състезателите получават 
от компании партньори маски, 
защитни очила и технически 
средства за работа. 

Деца събират 
пари за асансьор

Децата от столичното  
19. СУ „Елин Пелин“ под-
готвиха благотворителен 
концерт с кауза „Всеки за-
служава да се движи“ в 
подкрепа на своя съученик 
Явор, който страда от спи-
нална мускулна атрофия. 
Целта на концерта, който се 
проведе в деня на патрона 
на училището – 18 април, 
в  зала „Тържествена“ на 
Военна академия „Г. С. Ра-
ковски“, е да се съберат 
пари, с които да се монтира 
външен асансьор. 

„Явор Коцев е в IV клас, 
но догодина ще е в пети, 
когато всеки предмет е в 
различен кабинет, и искаме 
да му осигурим възможност 
да се придвижва сам меж-
ду етажите“, обясни Нина 
Ангелова – библиотекар в  
19. СУ „Елин Пелин“ и един 
от организаторите на кон-
церта. Празничното събитие 
е продължение на благотво-
рителния коледен базар, по 
време на който учениците 
успяват да съберат само за 
3 дни 9000 лева за закупу-
ването на специализирана 
сензорна количка, направена 
специално за Явор според 
предписанието на лекарите. 

Училището е 4-етажно и 
предварителните проверки 
сочат, че кабината на асан-
сьора ще струва около 35 000 
лева, като отделно от това 
ще има разходи и по неговия 
монтаж, обясни Ангелова. Тя 
изрази надежда, че ще могат 
да се наберат достатъчно 
средства, за да се създаде  
достъпна среда, жизнено 
необходима както за Явор, 
така и за всички други деца 
в неравностойно положение.

19. СУ „Елин Пелин“ е 
базово училище към СУ 
„Св. Климент Охридски“, 
което отбеляза и своята 86-а 

годишнина. В него 1100 
деца усвояват чрез практи-
ката, интерактивните мето-
ди на обучение и работата в 
екипи основите на бизнеса 
и предприемачеството, а 
също така интензивно изу-
чават английски, немски 
и норвежки език. Негови 
възпитаници са видни пред-
ставители на политиката, 
културата, бизнеса, медици-
ната и спорта, като: Влади-
мир Башев, Соломон Паси, 
Саша Безуханова, Атанас 
Папаризов, проф. д-р Ми-
лан Миланов, проф. Венец 
Димитров, архимандрит 
Сионий, Лиляна Шопова, 
Орлин Горанов, Мая Ново-
селска, Радина Червенова, 
Елена и Ани Пампулови, 
д-р Милко Тошков, Ясен 
Бояджиев, Чавдар Стой-
чевски, Лъчезар Стойчев, 
Томислав Русев, Весела 
Ванева, Яким Дейков, Ди-
митър Павлов, Мартин Ге-
расков, Димитър Анестев и 
много други.

Концертът събра на една 
сцена Ненчо от „Комиците“, 
който направи няколко уни-
кални фокуса, Сантра, Мой-
сей, DJ Данийл, SplitKid, ба-
лет „Естрея“, танцова школа 
Movin’ART и талантите на 
19. СУ „Елин Пелин“, които 
припознаха каузата и участ-
ваха напълно безвъзмезд-
но. Билетите се продаваха 
по 7 лв., като залата беше 
предоставена безплатно за 
благотворителността. 

Който желае да подкрепи 
инициативата, може да го 
направи и чрез дарение по 
банков път: 

Уникредит Булбанк, IBAN 
BG72 UNCR 7000 1521 6572 
71, Училищно настоятел-
ство, за каузата „Всеки 
заслужава да се движи“. 

Защо умни хора вярват в глупости? Да се страхуваме ли 
от изкуствения интелект? Възможна ли е грипна пандемия 
днес? Какво е общото между математиката и семейство 
Симпсън? Отговорите на тези и още много въпроси ще по-
лучим по време на тазгодишното издание на Софийския 
фестивал на науката – от 10 до 13 май в София Тех Парк. По 
традиция то завършва националния финал на „Лаборатория 
за слава FameLab 2018“, който трябва да определи лицата на 
науката – хората със знания, страст и харизма. Създаден от 
Челтнъмския фестивал на науката в Обединеното кралство, 
FameLab се превърна в най-големия международен конкурс за 
комуникация на науката. Чрез мрежата на Британския съвет 
той се провежда в страни по целия свят и в него вече са 
участвали повече от 5000 млади учени. България се включва 
в конкурса още от самото му начало преди 12 години благода-
рение на партньорството между Британския съвет и Минис-
терството на образованието и науката. 

Медиен партньор е Национално издателство „Аз-буки“.

квантовите компютри, астро-
навтиката, тайните на човешкия 
почерк и криминалистиката, 
до това как работи човешкият 
мозък. 

У нас пристига проф. Уенди 
Хол. Тя е сред светилата в уеб на-
уката, един от първите и водещи 
изследователи в областта на мул-
ти- и хипермедия технологиите. 
В последните години проф. Хол 
изследва как науката, търговията, 
обществото и политиката влияят 
върху еволюцията на интернет. 
Дамата не спира да насърчава 
развитието на жените в науката 
и технологиите. Британският ле-

кар Рос Фишър – консултант по 
детска хирургия, ще ни запознае 
как да се справим психически 
и емоционално с епикризата 
„детска онкологична хирургия“. 
Сред гостите на фестивала е и 
астронавтът на НАСА д-р Ри-
чард Линехан. Той е ветеринар 
по професия и изследовател по 
душа. Участва в четири кос-
мически мисии. Футуристът и 
нанотехнолог Рои Цезана от Цен-
търа за технологични анализи и 
прогнози в Университета в Тел 
Авив отстоява идеята, че науката 
ще спаси света. А бъдещето на 
човечеството е да се развива и 
да преодолява съществуващите 
опасности. Иймър Магуайър 
– международно признат кому-
никатор на наука и водеща по 
радио BBC, ще разкрие науката 
на любовта – един невероятен 
коктейл от химия, генетика, би-
ология и еволюция. Възможно 
ли е умните хора да вярват в 
абсурдни неща? Възможно е и 
още как, убеден е гръцкият хи-
мик д-р Спирос Кицинелис. Той 
е познато лице от малкия екран 
и ефира на южната ни съседка, 
опитен популяризатор на науката 
пред обществото. 

В София пристига и Нобело-
вият лауреат по медицина сър 
Тим Хънт. С него ще извървим 
дългия път до голямото откри-
тие – протеинови молекули, 
които контролират деленето на 
клетките. 
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