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12 август 2021 г. 

 

Уважаеми проф. Бойваленков, 

 

Най-сърдечно Ви благодаря за ангажираното участие на Института по математика и 

информатика в едногодишния проект “Ало, Космос! Говори България!”, координиран 

от Атлантическият Клуб в България с пилотната роля на посолството на САЩ у нас и 

НАСА.  

 

Кулминацията на проекта беше на 26 юли, когато осъществихме историческия (за 

Европа и България) Inflight Educational DownLink с астронавтите Марк Ванде Хей 

(НАСА) и Тома Песке (ЕКА) от борда на Международната космическа станция. 

Звездното шоу беше предшествано от целодневен детски СТЕМ фестивал в София Тех 

Парка, Техно Маджик Ленд и Уолтопия. 

 

Осемнайсет въпроса бяха зададени на астронавтите от български деца, подбрани 

измежду близо 200 записани въпроса, след двустепенно журиране в София и в Хюстън. 

 

Обобщеното мнение от наблюдатели и участници в проекта от България и САЩ е, че 

този ДаунЛинк се очерта като една от най-уникалните, значими и мащабни акции в 

Европа, трайно запалили въображението и мечтите на поколение български деца и 

техните родители, както и кулминационен момент в българо-американската публична 

дипломация. 

 

Събитието беше предварително анонсирано пред национална аудитория от членовете 

на Атлантическия СТЕМ & Космос Клъстер, а самия ДаунЛинк гледаха на живо над 20 

хиляди души у нас и десетки хиляди зрители по света, включително по НАСА ТВ. Зад 

архитектурата на рекламата за събитието мълчаливо, но ефективно и всеотдайно 

стоеше екипът на M3 Communications Group, Inc. на Максим Бехар, на които също 

щедро благодарим сега!  

 

Едва ли ще преувелича, ако кажа, че лично Вие имате поредното основание за 

национална гордост от участието си в проект, който е родил или ускорил изпращането 

на български мечтатели в Космоса или български мечти отвъд звездите. Поздравявам 

Ви и Ви благодаря! 

 

Сега, когато ДаунЛинк #101 е вече факт, следващата ни цел е да съхраним като екип 

уникалния Атлантически СТЕМ & Космос ДаунЛинк Клъстер, който създадохме преди 

1 година ad hoc, за да мултиплицираме занапред натрупаното ноу-хау. Очаквам Вашите 

предложения в това отношение. 

 

И нещо по-конкретно. Получаваме покана за участие в ЕКСПО 2020 Дубай, 17–23 

октомври, 2021, по темата Космос, където бихме могли да рекламираме възможностите 

на България, българската наука и българския бизнес, през призмата на 

информационния ни повод — нашия ДаунЛинк. Веднага след това, 25–29 октомври в 
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Дубай ще се проведе най-големият космически конгрес - IAC. Ще бъда особено 

благодарен за Вашите идеи по темата! 

 

Искрено Ваш, 

Соломон Паси, 

от името на Атлантическия ДаунЛинк Клъстер 

Атлантическият Клуб в България 

 

Снимките могат да бъдат открити на следните линкове: 

https://drive.google.com/drive/folders/1RmkRSdZbzcImb4O9FNaCwakjhF0CRg1h 

https://drive.google.com/drive/folders/1cc8Szl6vLRc9pHEGpR_cN3Hx_gOK7ZlW 

https://www.dropbox.com/sh/xii6xmgs2l8zadh/AADryo4ZGLjpGdC8Xf5atCAGa?dl=0 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RmkRSdZbzcImb4O9FNaCwakjhF0CRg1h
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https://www.dropbox.com/sh/xii6xmgs2l8zadh/AADryo4ZGLjpGdC8Xf5atCAGa?dl=0

