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Поради обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от коронавирус сбирката на Клуб САИ през 
март 2020 г. не можа да се проведе присъствено. Клуб САИ предостави на нашите колеги възможност на 19 
март 2020 г. да участват в уебинар на тема „Бизнес по време на COVID’19. Как производствените процеси 
да продължат по време на пандемия“. Априлската сбирка на Клуб САИ се проведе онлайн на 30 април 2020 г. в 
среда Facebook/САИ "Джон Атанасов". Темата „Пандемията от COVID-19 – най-значимото световно предизви-
кателство“ беше представена от чл.-кор. проф. Христо Найденски от Института по микробиология – БАН.

Клуб САИ във виртуалното пространство
Сбирките на клуба на Съюза по автоматика и инфор-

матика (Клуб САИ) датират от 80-те години на миналия век. 
Лично аз членувам в него от 1983 г. Клубът е непоклатим, 
провежда се ежемесечно от октомври до юни в последния 
четвъртък на месеца. Сбирките на клуба се посещават от 
между 40 и 60 колеги.

По спомен през последните години негови гости са: 
Junior Achievement България, Издателство „Пенсофт“, Лу-
койл Нефтохим Бургас, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Технически университет – София, Химикотехно-
логичен и металургичен университет, Русенски университет 
„Ангел Кънчев“, Институтът по космически изследвания и 
технологии – БАН, Системи Автоматика Технологии – САТ 
ЕООД, Imagga Technologies, Софийска енергийна агенция – 
СОФЕНА и много други.

Някои от по-интересните теми, които са разглежда-
ни, са: „Впечатления от 20-ия конгрес на Международната 
федерация по автоматично управление (IFAC)”, “Превръща 
ли се автоматиката в рутинна инженерна дисциплина”, “За-
щита на личните данни – човешко право в Европейския 
съюз”, “Изкуственият интелект – от теорията към практи-
ката, основа за един успешен start-up”, “Автоматизация на 
производствените процеси и развитие на информационните 
системи в Лукойл Нефтохим”, “Суперкомпютрите – днес и 
предполагаемото бъдеще”, “Визия за университета на бъде-
щето” и други. Традиционно се честват и юбилейни годиш-
нини на изтъкнати членове на Съюза, като се представят 
техните научни и приложни постижения.

През март 2020 г. в България беше обявено извън-
редно положение във връзка със световната пандемия от 
заболяването коронавирус (COVID-19) и ръководството на 
САИ беше изправено пред критична ситуация за провеж-
дането на клуба. Но като специалисти по автоматика и 
информатика беше в нашите възможности да организира-
ме провеждането на клуба във виртуалното пространство. 
За целта бяха използвани комуникационните възможности 
на Facebook групата на САИ „Джон Атанасов“. Мартенският 
клуб предостави на нашите колеги възможност за участие 
в уебинар на тема „Бизнес по време на COVID’19. Как 
производствените процеси да продължат по време на пан-
демия“. 

За сбирката на Клуб САИ през април 2020 г. пока-
нихме чл.-кор. проф. Христо Найденски от Института по 
микробиология – БАН, да представи темата “Пандемията 
от COVID’19 – най-значимото световно предизвикателство“. 
Клубът беше проведен онлайн, което позволи участие на 
голям брой колеги – традиционните участници от София 
и членове на САИ от провинцията, които в присъствената 
форма много рядко имат възможност да вземат участие. 
Въпросите бяха задавани онлайн, но писмено. Записите от 
проведения клуб и в момента са във Facebook групата на 
САИ. Когато пиша този материал, виждам, че презентацията 
на чл.-кор. проф. Христо Найденски е видяна от повече от 
100 колеги. 

Възникнаха много интересни въпроси и коментари 
като например: “Ще бъде ли ликвидиран напълно, или ще 
се появява периодично този вирус”, “Моля ФНТС да бъде 
запознато с Клуб САИ днес” – на живо, като погледне за-
писа във Фейсбук например, “Какъв процент положително 
влияние очаквате от прилагането на човешката плазма от 
антитела на прекарали вируса COVID-19”, “Има ли вирусът 
COVID-19 електроафинитет“, “Ако има, какво е отнасянето 
(+ или -)“, “Какви български ваксини са известни и какво е 
Вашето отношение към тях“.

Провеждането на Клуб САИ във виртуалното прос-
транство увеличи значително аудиторията, позволи много 
по-широко разпространение на информацията и даде въз-
можност за провеждане на онлайн дискусии. В процес на 
подготовка е и майската сбирка на клуба, която също ще 
се проведе във виртуалното пространство.
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