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Европейска нощ на учените 2011- RECSES
23 септември, петък

Нощта на учените в България  се провежда за шеста поредна година и ще отбележи 

навършването на 100 години от награждаването на Мария Кюри с Нобелова награда за химия и 100 

години от създаването на планетарния модел на атома от Ръдърфорд, както и международната година 

на химията.

Фокусът на програмата е посветен също на дейности, свързани с химическите науки, а мотото на 

проекта е: „Учените и химията в подкрепа на икономиката и обществото”.



Ректорат на Софийски университет „Св.Климент Охридски”

бул.„Цар Освободител” 15, спирка на метростанция СУ „Св. Климент Охридски”

„Забавлението” с наука ще започне в 18.00 ч. в Ректората на СУ с представлението на доц. д-р 

Лъчезар Христов „Да се забавляваме с наука“. 

В минутите преди 19.00 ч. ще бъде открита документалната изложба и прожекция на филм 

„Мария Склодовска-Кюри - живот и дело”. Паралелно в 19.00 ч. в Аулата на СУ ще стартира 

музикално-поетичното шоу „Многостранните таланти на учените”. 

Ще се запознаете с фамилия Балареви, в която науката се среща с изкуството.

От разговора на проф. Ева Соколова с акад. Дочи Ексерова ще разберете лесно ли е да си 

физикохимик и жена учен...

В Кабинета по любопитство Христо Колев и сп. „Обекти” ще представят „Шеметния танц на 

атомите”.



Химически факултет 

бул. „Джеймс Баучер” 1, спирка на автобус 94, трамвай 10, 18

Програмата в Химическия факултет започва в 17.30 ч. с химическото шоу на ученици от НПМГ.

В 18.30 ч., може да участвате в публичната лекция на д-р Милен Богданов „Йонни течности - 

„зелените” химикали на бъдещето”.

От 19.30 ч. ще бъдат наградени финалистите във фотоконкурса на „Ателието за млади таланти”.

От 19.30 до 21.00 часа в Кабинета по любопитство ще имате възможност да участвате в 

демонстрации на живо в една „типична химическа лаборатория”.

От 18.00 до 21.00 лабораториите по Електронна микроскопия и Атомно-силова микроскопия 

ще бъдат отворени за свободно посещение от всички гости на Нощта.

Различни изложби на студенти, учени и изследователи ще украсяват Нощта.



Технически университет - София

бул. „Кл. Охридски” 8, в близост на метростанция Мусагеница и спирката на автобус 280

В ТУ-София програмата започва в 18.00 ч. с „отворени врати” в лабораториите за виртуално 

инженерство, химия и автоматика. В Кабинетите по любопитство „Науката в зародиш” ще може да 

правите „паста за слонски зъби” и „мед на капсули”; на демонстрационния щанд „Докосни 

науката” ще участвате в химически експерименти, в “Наука и свят” – ще видите презентации на теми 

„разширена реалност” и непознатата химия.

В 19.30 ч. - „Аз спечелих с ... наука” - ще бъдат отличени победителите в конкурсите „BE BIO” и 

„Моите идеи са моето бъдеще”.

В 20.00 ч. започва „Изкуството в образованието” – музикално-артистична програма, 

подготвена и изпълнена от студенти от НАТФИЗ.



Българска академия на науките (БАН)

ул. „15 ноември” 1, срещу сградата на Народното събрание

В БАН програмата ще започне в 17.00 ч. с Викторина по занимателна математика. Разчитайки на 

съобразителност и пространствено въображение, всеки може да се забавлява.

Конкурсът „Да творим в стил Ешер”, започва в 18.00 часа. „Изкушените” от делото на Ешер ще имат 

възможност да създадат оригинална „паркетираща плочка”, без ограничение в материалите. Изложбата 

„Науката и чудото на живота”, ще представи постиженията на изследователите от БАН, а отделни 

демонстрации ще разкрият иновационни решения в областта на здравето, медицината, околната среда и много 

други. 

От 19.15 часа, в лятната градина може да се включите в дискусия „На чаша кафе с…” . Срещата е между 

утвърдени имена в науката и техните млади последователи: проф. дхн Дориана Малиновска, доц. д-р Маргарита 

Апостолова, доц. д-р Светлина Николова, проф. дбн Бойко Георгиев, проф. дгн. Стефан Шанов, д-р Борис 

Грозданов, Янко Николов, Никола Кереков, д-р Владимир Котев и водещият Стилиян Георгиев. Със сигурност 

ще се поставят атрактивни въпроси, които ще провокират Вашата лична позиция по научните теми. 



Присъединете се към Нощта на учените на 23 септември, петък!

След 21:30 часа сме предвидили Party Time в ресторант „Яйцето”!

Защото науката е и голямо забавление!

Очакваме Ви!

www.cys.bg/2011/recses

Материалите са отпечатани по проект RECSES, 
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