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Източник: Kaladata.com 

 
Заглавие: Вашият телефон на един милион години: Когато техниката надживее хората 

 

Линк: https://www.kaldata.com/it-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%

8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA-327012.html 

 

 
 

Текст: Натаниел Стърн прекарва последните няколко години измъчвайки 

потребителска електроника. Изгаря мобилни устройства, замразява ги, разбива ги. 

Той не е компютърен садист. Той е артист и инженер, който си представя как ще 

изглеждат днешните електронни устройства, на които разчитаме на практика за 

всичко, далеч, далеч във времето. Като например след един милион години. 

 

Измъчването на мобилни устройства започва, когато Стърн, професор по изкуство и 

дизайн и инженер към Университета в Уисконсин – Милуоки, поглежда своя iPhone в 

твърдия, пластмасов калъф и започва да размишлява за бъдещето на продукта – не 

от маркетингова гледна точка, до къде ще стигне развитието на iPhone, а от екологичен 

план. Как точно телефонът ще се разпадне в природата с течение на времето и къде 

ще попаднат неговите състави материали? Ще се разложи ли пластмасата, от която 

е направен някога? 

 

Тези въпроси го карат да изложи серия мобилни устройства на екстремни условия, 

като високи температури и налягане, които имитират опустошителната следа на 

времето. Тези „фосили“ (вкаменени телефони) ще бъдат изложени като част от 

инициативата „Светът след нас: изобразяване на техно-естетически фючърси“, като 

пътуващи самостоятелни арт инсталации, разпечатки и снимки, целящи да 

провокират разговор относно използването на технологиите днес, производството им 

и екологичния отпечатък, който оставяме с тях. 

 

„Светът след нас не е пост апокалиптичен. По-скоро си представяме потенциално 

бъдеще, в което хората могат да очакват, че някои от техните големи кошмари се 

превръщат в реалност“, гласи описанието на проекта. 

 

Изложбата черпи вдъхновение от книгата на Алън Вайсман „Светът без нас“, която 

задава въпроса как би изглеждал света, когато хората бъдат заменени от други 

форми на биологичен живот. Експонатът бе представен на 17 януари в Музея на 

изкуството в Уисконсин, който го нарича „навременна провокация, която ще остави 

зрителите да отговорят как можем да променим нашата опустошителна екологична 

траектория, към която сме се насочили.“ 

 

https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA-327012.html
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA-327012.html
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA-327012.html
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA-327012.html
https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA-327012.html
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Светът консумира много електроника. Както добре знаем, според повечето пазарни 

асоциации, жизненият цикъл на повечето електронни устройства е не повече от две 

години, колкото е и стандартната търговска гаранция, макар и да има проучвания за 

някои устройства, че изкарват повече. Цялата тази техника трябва да бъде изхвърляна 

някъде, като тук не броим отпадъкът при нейното производство. Познайте къде попадат 

всички тези джаджи, без които не можем и един ден? В природата. Там, те се 

превръщат в една странна амалгама от природни материали и електронни 

компоненти и унищожават растителния и животински свят, както и разнообразната 

география. В Африка вече има пресушени реки, които са се превърнали в сметища 

на електронен отпадък само за последните 10 – 15 години и проблемите ще 

продължат да се задълбочават. 

 

Посетителите на изложбата ще се натъкнат на висока стена с овековечени лаптопи, 

клавиатури, дискове, телефони и други вкаменени електронни отпадъци, които се 

разрастват и заплитат в ботаническия свят. Зелените лози и електрически шнурове се 

преплитат, образувайки странна джунгла. Също виждаме фонтан с живота вода, в 

който циркулират стари iPhone. Зрителите също ще намерят примерни джаджи, на 

които е вдъхнат нов живот след края на експлоатационния им цикъл. 

 

„Не бива само да питаме какъв ще бъде дигиталният свят след нас. Ние трябва да 

измислим какво да правим с дигиталните отпадъци сега и в бъдеще.“, гласи 

описанието на артиста. 

 

Имаме изящни арт инсталации от мобилни устройства, овъглени в мастило, смлени 

във фин прах. При по-внимателно вглеждане ще откриете, че въпросното мастило 

блести с парчета вграден метал и стъкло. Разтопеният алуминий от лаптопи на iMac от 

2000-ната е оформен в чук, отвертка и гаечен ключ. Печатните платки, от които са 

изработени тези устройства, са преправени като триони, брадви и мистрии. Този 

проект се нарича „Циркулиращи инструменти“, част от изложението на Натаниел 

Стърн „Светът без нас“. 

 

Стърн изчислява, че общият брой на експонатите на изложението съставлява около 250 

компютъра, 100 телефона и няколко десетки клавиатури и мишки, плюс стотици аудио 

касети и Ethernet и USB кабели. 

 

Устройствата използвани в изложението идват от магазини за техника втора употреба 

и местни излишъци от електронни отпадъци, както и от компании, които са чули за 

проекта и са дарили изхвърлената си електроника. Художникът казва, че той и неговият 

екип ще рециклират голяма част от експонатите, след като изложбата приключи 

своите кръгове. 

 

Стърн, който широко излага работата си в международен план, често се фокусира 

върху това как хората се ангажират и преживяват проблемите на света. 

 

Негови предишни проекти са компютърно устройство и персонализиран комплект 

батерии закачени към тялото, разработен иновативен апарат за заснемане на 

изображения на предмети и пространства и много други. Той също премина под вода 

с персонализирани платформи за самостоятелна фотография, създадени от 

потребителска електроника, за да изобрази мистериозния подводен свят. 
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Професорът казва, че зрителите му са нарекли този най-нов проект, най-

амбициозният му до момента, „претенциозен, но обнадеждаващ, тъжен и красив, 

всеобхватен и демонстриращ картината на нашия консумеризъм и личен егоизъм“. 

Някои казват, че експонатите на артиста ги плашат. Но както той казва, безспорно от 

коментарите на всички, става ясно едно – всеки, който е видял изложбата му, 

несъмнено разбира, че това е призив за действие. 

 

Източник: 24 Часа 

 
Заглавие: Метални частици от спирачките поразяват имунната система 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/zdrave/article/8057605 
 

 
 

Текст: Металните частици, които се отделят при триенето на накладките върху 

спирачните дискове на автомобилите, замърсяват въздуха и вредят на имунната 

система колкото изгорелите газове от дизеловото гориво, съобщи "Дейли мейл", 

цитиран от БТА. 

 

Според учени от Кингс колидж този прах съставлява около 20 на сто от замърсяването 

на въздуха с фини прахови частици PM 2,5. 

 

Известно е, че отработените газове от автомобилите увреждат белите дробове, 

сърцето и мозъка, но рисковете за здравето от прашинките, които се отделят от 

метала на спирачките, са по-слабо изследвани. 

Учените от Кингс колидж в Лондон твърдят, че миниатюрните частици могат да отслабят 

имунната система и увеличават риска от опасни белодробни инфекции. 

 

Те са изследвали въздействието на метала, открит в праха от спирачките, върху белите 

кръвни клетки и са установили, че той намаляват способността им да се борят срещу 

обичайните инфекциозни бактерии. 

Един от учените дори смята, че прахът от спирачките вероятно е сред причините и за 

т.нар. "лондонско гърло" - постоянната кашлица и настинки, от които обитателите на 

града често се оплакват. 

 

Дишането на въздуха в Лондон и други най-силно замърсени райони във 

Великобритания е вредно, колкото изпушването на 160 цигари годишно, изчисляват от 

британската фондация за изследване на сърцето. 

 

Замърсяването намалява защитата на организма чрез проникването на тежки метали 

в чувствителни тъкани, което поразява белите кръвни клетки.  

 

Източник: Дневник 

 

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/8057605
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Заглавие: По искане на прокуратурата се проверяват всички ВиК и депа за отпадъци,

  

Линк:https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/01/10/4014933_po_iskane_na_prokuraturata_

se_proveriavat_vsichki_vik/ 

 

  
 

Текст: В момента се прави проверка на всички ВиК дружества в страната, както и на 

депата за съхранение на отпадъци. Това се разбра по време на давания този 

следобед брифинг на прокуратурата, след като бе обявено, че министърът на 

околната среда Нено Димов е подал оставка, а прокуратурата обяви, че му е 

повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост заради водната криза в 

Перник. 

 

Главният секретар на МВР Ивайло Иванов обяви, че се прави "пътна карта на боклука" 

в България - обхождат се и се описват всички депа за съхранение на отпадъци и се 

посочва какъв е статутът на съхранявания там боклук. Ако при тази проверка се открият 

данни за престъпление, ще се докладва на съответния окръжен прокурор и съответно 

на главния прокурор, от когото е разпоредена проверката, обясни Иванов. 

 

Той посочи, че без да има връзка между двете, паралелно тече проверка във всички 

ВиК дружества. Това обяви още вчера вътрешният министър Младен Маринов. Той 

посочи, че целта на проверката е да се идентифицират потенциални проблеми, за 

да се вземат мерки навреме за решаването им и да не се стигне до ситуацията като 

тази в Перник. 

 

Източник: Pariteni.bg 

 

Заглавие: Съставиха 15 акта през декември за горене на отпадъци на открито 

 

По сигнали на граждани са направени проверки за горене на отпадъци в частни 

имоти 

 

Линк: https://www.pariteni.bg/novini/zdrave/systaviha-15-akta-prez-dekemvri-za-gorene-

na-otpadyci-na-otkrito-233723 

 

 
 

Текст: Екипи на Столичен инспекторат извършват проверки за източници на 

замърсяване на въздуха с прахови частици от строителни обекти, автосервизи, 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/01/10/4014933_po_iskane_na_prokuraturata_se_proveriavat_vsichki_vik/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/01/10/4014933_po_iskane_na_prokuraturata_se_proveriavat_vsichki_vik/
https://www.pariteni.bg/novini/zdrave/systaviha-15-akta-prez-dekemvri-za-gorene-na-otpadyci-na-otkrito-233723
https://www.pariteni.bg/novini/zdrave/systaviha-15-akta-prez-dekemvri-za-gorene-na-otpadyci-na-otkrito-233723
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пунктове за смяна на гуми, площадки за изкупуване на отпадъци, цехове за 

производство на мебели, както и за горене на отпадъци на открито. 

 

От началото на годината до 8 януари са извършени 139 проверки, а само за последния 

месец на миналата година проверките са над 1000, съобщиха от Столична община. 

 

От началото на новата година екипите са съставили 10 акта за установяване на 

нарушения, от тях 9 са за установяване на строителна техника със замърсена ходова 

част. 

 

Зеленият билет в София трябва да е безплатен 

 

Общо 5 глоби са наложени при проверки на автосервизи и пунктове за смяна на гуми, 

като за последната седмица са проверени 30 броя обекти. 

 

Тази седмица също над 300 автомобилни гуми, нерегламентирано изхвърлени в 

района на Виетнамските общежития, са събрани и извозени до определените за този 

тип отпадък места. 

 

Извършени са проверки за чист външен вид на транспортните средства на фирмите, 

изпълняващи дейностите по почистване на града и са наложени 32 санкции. 

 

По сигнали на граждани са направени проверки за горене на отпадъци в частни 

имоти в районите Сердика, Овча купел, Красна поляна, Слатина, Триадица, Нови 

Искър, Лозенец. 

 

Безплатен буферен паркинг ако оставиш колата 

 

За месец декември на 2019г. са направени общо 1 101 броя проверки. 

 

Установени са нарушения, свързани с горене на отпадъци на открито, и са съставени 

15 акта и са наложени 12 глоби. Проверките ще продължат. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Спипаха апаш, отмъкнал метални отпадъци 

 

Линк: https://www.marica.bg/region/pazardjik/spipaha-apash-otmaknal-metalni-

otpadaci 
 

 
 

Текст: Ракитовски полицаи установиха и задържаха апаш, отмъкнал метални 

отпадъци. Вчера в полицейския участък в Ракитово се получил сигнал от собственик на 

дърводелски цех. Мъжът съобщил, че от района на цеха била извършена кражба на 

https://www.marica.bg/region/pazardjik/spipaha-apash-otmaknal-metalni-otpadaci
https://www.marica.bg/region/pazardjik/spipaha-apash-otmaknal-metalni-otpadaci
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отпадъци от черни и цветни метали, собственост на фирмата му. Служителите 

обслужващи района предприели незабавно действия и скоро самоличността на 

извършителя била изяснена. Оказало се, че това е 48-годишният Н.Д. от велинградското 

село Грашево. Той е задържан, а спрямо него е образувана преписка. 

 

 


