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Фоайето на централния вход на Ректората
Да се забавляваме с наука. Едно представление на
Химическия факултет на Софийския университет.

доц. д-р Лъчезар Христов от

Награждаване на победителите в конкурса за есе и презентация "Мария Кюри днес“
Откриване на документалната изложба на Дома-музей на Мария Кюри във Варшава
„Мария Склодовска-Кюри – живот и дело” от г-жа Анна Пахла – директор на Полски Институт
София и проф. дхн Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България.
Прожекция на филм за Мария Кюри.
„Шеметния танц на атомите” - кабинет по любопитство, представен от Христо Колев и сп.
„Обекти”

Аула на Софийския университет
Многостранните таланти на учените
џ(НЕ)научни таланти на учените (музикално-поетична вечер)
џЕдин век след създаването на планетарния модел на атома от Ръдърфорд
акад. Александър Петров
џ„Стъпки 4” (сборник с поетични творби на български учени),
представен от чл.-кор. Емилия Пернишка
џБалареви - фамилията, в която науката се среща с изкуството,
представена от писателя Георги Данаилов
џДа си жена учен в България – акад. Дочи Есерова,
представена от проф. д-р Ева Соколова
џРисуването е дарба от Бога, която не се забравя
изложба (пастел) на доц. д-р Катя Симеонова от Института за механика на БАН
џ„Обич” – стихосбирка от проф. д-р Виктория Радева, дмн,
представена от проф. дфн Боян Вълчев със специалното участие на проф. Виктор Чучков
џСветът през обектива на химика Милен Богданов – виртуална изложба.
џКрасивият свят на (био)химичните процеси в нервната клетка,
представен от докторанта д-р Георги Максимов

Ще получите:

џ Вестник Homo Sciens
џ Брошура „В света на българските откриватели и изобретатели"
џ Брошура „Мария Кюри: Един изключителен живот"
џ „Стъпки 4” – сборник с поетични творби от български учени
џ Информационни материали и сувенири от ЕК
џ И още....

И най-важното – очакват ви много изненади, забавления, викторини...
21:30 На чаша вино с учените в ресторант „Яйцето”.
www.cys.bg/2011/recses
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