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За да проверите това, заповядайте на нашата динамична викторина. Задачите са от областта на 
занимателната математика и проверяват не толкова знанията Ви, колкото Вашата 
съобразителност и пространствено въображение. За решаването на някои от тях ще действате с 
динамични виртуални конструкции. 
За участниците в група до 11 г. и в група до 15 г. се определят капитани на първи и втори отбор с помощта на 
задачи за загрявка. След това капитаните избират по трима ученици за своя отбор… На викторината ще 
разберете и останалото.
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Материалите са отпечатани по проект RECSES, 
финансиран по 7-ма Рамкова програма на 
Европейския съюз за научни изследвания и 
технологично развитие.

Голямо фоайе

Кът с компютърни игри
за демонстрация и тестване на нови игри, създадени от студенти и ученици. Всеки може да 
опита една нова игра!

Викторина по занимателна математика Имате ли въображение на математици?

19:15 Лятната градина на ресторанта
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За да проверите това, заповядайте на нашата динамична викторина. Задачите са от областта на 
занимателната математика и проверяват не толкова знанията Ви, колкото Вашата 
съобразителност и пространствено въображение. За решаването на някои от тях ще действате с 
динамични виртуални конструкции. 
За участниците в група до 11 г. и в група до 15 г. се определят капитани на първи и втори отбор с помощта на 
задачи за загрявка. След това капитаните избират по трима ученици за своя отбор… На викторината ще 
разберете и останалото.

Конкурс Да творим в стила на Ешер

Постиженията на учени от БАН ще бъдат представени по достъпен начин с постери и други 
демонстрационни материали. Ще научите за научни разработки и конкретни резултати от тях, 
нови технологии или тенденции в отделните изследователски области, които пряко влияят на 
качеството на живот - на човешкото здраве, опазването на околната среда, промените в климата и 
т.н 
На изложбата ще бъдат представени също: току-що излязлата от печат книга – Смях на квадрат – 
една (не)представителна извадка от анекдоти и афоризми за математици и от математици; 
профили на иноватори от БАН и много други експонати.

Изложба Науката и чудото на живота

На чаша кафе с вас ще бъдат утвърдени учени като акад. Стефан Додунеков, проф. Дориана 
Малиновска, доц. Светлина Николова, проф. Бойко Георгиев, проф. Стефан Шанов. Те, заедно с 
млади учени, ще разговарят и ще дискутират по „горещи теми” – всеки от своята област. Ще научим 
защо е важна тяхната научна област и как всъщност науката стига до хората. И далеч не на 
последно място: какво означава за тях професията  „Учен”. 
Посетителите, с чаша кафе или вино в ръка, ще изберат сами ролята на зрител или участник – да слушат и да 
коментират помежду си, или да задават въпроси и да изказват мнения. 

Дискусия На чаша кафе с ... 

Председателят на БАН, акад. Съботинов, ще приветства лично посетителите 
и ще връчи награди на отличените в конкурси. 
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