
ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2013 

27 СЕПТЕМВРИ (ПЕТЪК)  

 

 

      

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ  

 

 

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА 

 

Изложби 

 Художествена изложба с картини от акад. Иван Костов 
 Изложба (акварел) „Портрети на цветя” на проф. дбн Климентина Демиревска 
 Виртуална изложба „Фотопалитра” на доц. д-р Мариана Кънева от ИФТТ – БАН.  
 
17.00 ч., зала 207, ет. 2  

Научно кафене с проф. дфн Симеон Съйнов и проф. дфн Венцеслав Съйнов: 
„Холографията – иновация в представянето на културно-историческото наследство”. 
Модератор: проф. дфн Ренна Дюлгерова 

17.00 ч., Клуб-ресторанта 

Академичното издателство „Проф. М. Дринов“ представя книгата на проф. Росица 
Чобанова „Иновативност на националната икономика“.   

 

18:00 ч.: Голям салон 

Вечер на талантите на учените  

Откриване: Камерен хор на БАН с диригент д-р Мария Вълчанова-Любенова 

 Авторски изпълнения на поезия от учени от различни поколения, както и учени в 
нестандратната роля на музиканти – певци и инструменталисти.  

  



 Представяне на сборника с поетични творби от български учени „Стъпки 6” от 
проф. дфн Искра Арсенова, член на УС на СУБ и на редколегията на сп.”Наука”. 

 Представяне на стихосбирките „Есен в душата”  (2012) и „Разни мисли и 
съждения” (2013) от проф. дбн Климентина Демиревска от чл.-кор. Емилия 
Пернишка, почетен председател на секция „Филологически науки” към СУБ 

 Юбилей: акад. Тодор Николов представя световно известния минералог 
акад. Иван Костов -  съавтор на откритие № 4 за България, по повод сто години от 
рождението му 

 Жени в науката: Акад. Васил Гюзелев представя проф. Василка Тъпкова-
Заимова, доайен на българската византинистика и балканистика, почетен 
президент на Асоциацията на византинистите и медиевистите в България, почетен 
председател на секция „История” и почетен член на СУБ   

 Физическите науки в триъгълника на знанието – 50 години Институт 
по електроника към БАН и 105 години от рождението на неговия основател и 
патрон акад. Емил Джаков. Представя доц. д-р Санка Гатева – директор на ИЕ 

 На фокус:  бъдещето на науката – най-добре представилият се екип с 
научен проект в Ученическата научна сесия „Физиката – моят прозорец към света” 
в рамките на Втория конгрес по физически науки  

На чаша вино с българските учени 

 

КАФЕТО И АЛЕЯТА ПРЕД ГАЛЕРИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННО ИЗКУСТВО (ПЛ. „СВ. 
АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ”). 

 
Научно кафене на тема „Обединените цветове на енергията – чиста, ефективна, 
безопасна, сигурна. Модератор проф. Дария Владикова. 

 16.00 -19.00 ч. - демонстрации за ученици  
 19.00 - 21.00 ч. - дискусия на тема: „Нови решения за ефективна енергия и чист 

транспорт. Програми и реалности.” 
 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ, УЛ. “МОСКОВСКА” № 6А 

18.00 - 22.00 ч. 

 Изложба „СПОМЕНЪТ ДИША. Проф. дфн Тодор Ив. Живков –човекът, ученият, 
учителят". Първи етаж. 

 Два филма от поредицата „Помашки портрети” (1997) България: „Жените от 
Брезница”, „Светът на стария Ибрахим”. Втори етаж,  Зала № 19, начало 19.00 
часа  

 Изложба на книги – класически, научни изследвания от областта на етнологията 
и фолклористиката. Втори етаж, Огледална зала 

 Изложба „120 години Народен музей”. Втори етаж  

http://iefem.blogspot.com/2013/07/blog-post_2.html
http://iefem.blogspot.com/2013/07/blog-post_2.html

