ПОКАНА
ФНИ ще представи три успешни
научни проекта на 31 май 2019 г.
Какъв е рискът от разпространение на предаваните с комари вирусни инфекции
в България? Как българските астрономи допринасят за придобиване на нови знания за
едни от най-интересните обекти във Вселената и какви са причинените от човека
промени в състава на органичното вещество от насипища, изградени при открит добив
в най-големия в България въглищен басейн? Това са темите на трите успешни научни
проекта, които Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) ще представи на 31 май 2019 г. в гр.
София. Домакин на събитието ще бъде Институтът по астрономия към Българската академия
на науките (БАН).
Заповядайте на 31 май от 10:00 до 11:30 часа в зала 301, етаж 3 на Института по
астрономия към БАН. Адрес: бул. Цариградско шосе 72, Научен комплекс на БАН – 2
(връзка към карта: http://bit.do/ePZEa). Ще бъдат представени следните научни проекти:
- „Проучвания върху етиологичните причинители и риска от разпространение на
предаваните с комари инфекции в България“ с ръководител проф. Ива Христова от
Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Проектът ще
представи гл. ас. д-р Елица Панайотова.
Предаваните с комари вирусни патогени са проблем с нарастващо значение. Бързата
инвазия и разпространение на тигровия комар в Европа създава условия за поява на
тропически инфекции. Безспорно основен проблем остава западно-нилската треска (ЗНТ),
която се предава посредством комари от най-често срещания у нас род Culex. В рамките на
проекта, финансиран от ФНИ, е направено първото в страната национално проучване върху
циркулирането на вируса на ЗНТ с картографиране на степента на риска в отделните
населени места. В София-област и районите по река Дунав са доказани най-високи нива на
заразяване сред хората.
- „Пренос на маса и ъглов момент в астрофизиката“ – проф. Евгени Семков,
ръководител на проекта и директор на Института по астрономия на БАН
Задачата на научния колектив е да изследва широк спектър от явлениям свързани с
преноса на маса и ъглов момент в различни системи от космически обекти, започвайки от
Слънцето и Слънчевата система, през звездите от нашата Галактика, Млечният път, до найотдалечените от нас обекти – загадъчните квазари и блазари. Целта на проучването е да
допринесе за получаването на нови знания за Вселената, за процесите на образуване на
звездите, звездните и планетните системи, галактиките и квазарите и за тяхната еволюция.
Методите за изследване включват получаването и обработката на спектрални и
фотометрични наблюдения основно с телескопите и наблюдателната апаратура на
Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен.
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- „Геохимични промени в състава на органичното вещество в насипища на
Източномаришкия басейн“ с ръководител доц. д-р Златка Милаковска от Геологически
институт на БАН.
Вниманието на научния колектив е насочено към антропогенните промени в състава
на органичното вещество от насипища, изградени при открит добив в най-големия в
България въглищен басейн, Източномаришкия. Изследването е интердисциплинарно и е
основано на дългогодишния опит и сътрудничество между геолози и химици. Едновременно
с това проучването е иновативно, тъй като в световен мащаб изследванията на геохимичните
особености на органичното вещество в насипищни материали от въглищни басейни едва сега
започват.
Следващите събития с представяния на проекти, подкрепени от ФНИ, ще бъдат
през юни, а в началото на месец юли се предвижда мащабно едноседмично събитие
„Седмица на бенефициентите на ФНИ“, по време на което ще бъдат представени
всички финансирани проекти в сесията за фундаментални научни изследвания от 2017
г. Събитията са в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните
изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната
стратегия на Фонд „Научни изследвания“, с цел популяризация на резултати от
научни проекти, финансирани от ФНИ.
За допълнителна информация: д-р Владимир Божилов, „Връзки с обществеността“, Фонд
„Научни изследвания“, тел: +359 884 540 120, +359 886 606 098, Email: Press_FNI@mon.bg
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