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Фестивалът
Какво е общото между ранната история на Вселена-
та, маркетинга, извънземните, водораслите, сапуне-
ните мехури, вирусите, роботите, статистиката, 
фотографията, дизайна и архитектурата? Ако все 
още не се досещате, ще ви подскажем – науката! 
Днес тя е навсякъде около нас и съвсем не е само за 
хората с белите престилки. На Софийския фестивал 
на науката няма да срещнете никой в бяла престилка 
– при нас ще се забавлявате, докато научавате нещо 
ново и любопитно за света, в който живеем, разказно 
по разбираем и интересен начин. 

Софийският фестивал на науката е мястото, където 
границата между култура и наука не съществува. Съ-
битието е част от Културния календар на столицата 
и ще се проведе в специално изградени шатри в парка 
Заимов в София от 9 до 13 май 2012. В програмата 
можете да откриете по нещо интересно за всяка 
възраст, професия или занимание – наука за най-мал-
ките под формата на уъркшопи за групи от детски 
градини и начален курс, експерименти на открито, 
семейни събития, презентации, научни шоу програми 
(с демонстрации, а понякога и с дегустации), уъркшо-
пи по архитектура и роботика, научни кафенета Cafe 
Scientifique и други изненади. 

Софийският фестивал на науката се организира за 
втора поредна година от Британски съвет България 
и Форум Демокрит, под патронажа на Министерство-
то на образованието, младежта и науката и в парт-

ньорство със Столична община.

МЯстО
Тази година фестивалът се провежда в парк Заимов 
в София в три фестивални шатри, построени в цен-
тралната зона на парка, както и в околното прос-
транство, където е програмата на открито.

Ирбис арена  е главната сцена на фестивала, където 
ще се случват основните събития, шоу програми и 
уъркшопи с участието на български и чужди учени. 

Научното кафене е мястото, където можете да се 
забавлявате, докато чакате да започне някое събитие 
или докато вашето дете участва в уъркшоп. Тук ще 
намерите различни интересни изложби, можете да си 
купите кафе и лакомства, да запазите билети за съ-
битията от фестивала, да донесете стари и ненужни 
книги, да си копирате аудио записи на научни статии 
от проекта “Почети ми”, или пък да гледате безплат-
ната програма от научните кафенета Cafе Scientifique, 
докато отпивате от любимата си напитка.

Архитектурната работилница е специално изграден 
павилион за практически занимания с деца и родите-
ли, разработени от студенти от Университета по 
архитектура, строителство и геодезия. Вижте про-
грамата за повече подробности.

Билети
Всички събития, случващи се в Научното кафене или 
на открито, са напълно безплатни, както и някои от 
тези в Ирбис арена. Билетите за останалите са на 
символични цени и могат да бъдат закупени онлайн 
само от www.eventim.bg или на място (ако има ос-
танали места). 

Цената на стандартен билет е 4лв, а груповият би-
лет (за 3+ души) е на цена 3лв на човек.
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ПрОграМа ПО дни

9 Май 
ИРбИс АРенА

14:00
Погрижи се за тях 
(шоу)

16:30
Армагедон 2012? 
Не, благодаря! 
(шоу)

18:00
Направи си сам...
чаша и чиния по 
праисторически 
(уъркшоп) 

20:30
Молекулярна 
гастрономия (шоу 
с консумация)

нАУчнО кАфене

14:00-21:00
+/- 23 (изложба)

14.00-21.00
Почети ми (научна 
читалня)

14:00-21:00
Макет на 
Олимпийския 
комплекс за лондон 
2012 (изложба)

18:00
Олимпийски дизайн 
и архитектура 
 (презентация)

19:30
Какво точно 
ни казват 
синоптиците в 
прогнозата за 
времето? (Cafе 
Scientifique) 

10 Май
АРхИТекТУРнА 
РАбОТИлнИцА

11.00-13.00
Архитектурна 
работилница за 
деца и родители 
(уършоп)

ИРбИс АРенА

15:00
Химични революции 
(презентация)

16:30
Забавна Геометрия 
(шоу)

18:00
Заразно зло: лоша 
новина, обвита в 
белтък (шоу)

19.30
На сериозно и 
на смях за…
отливките  
(презентация)

20:30
Тайната на номер 
2 (шоу)

нАУчнО кАфене

11:00-21:00
+/- 23 (изложба)

11:00
експедиция в 
Докторската 
градина 
(ботаническа 
разходка)

11:00-21:00
Почети ми (научна 
читалня)

11:00-21:00
Макет на 
Олимпийския 
комплекс за лондон 
2012 (изложба)

13:30
Фабрика за роботи 
(уъркшоп) 

18:30
Откриване на 
изложбата +/- 23 

19:30
За четката и 
микроскопа (шоу)

20:30
Как да лъжем със 
статистика (шоу)

11 Май
АРхИТекТУРнА 
РАбОТИлнИцА

11:00-13:00
Архитектурна 
работилница за 
деца и родители 
(уършоп)

ИРбИс АРенА

11:00
Попитай професора 
(шоу/среща) 

15:00
Приложна наука или 
приложна магия? 
(шоу)

16:30
Четирите 
елемента 
(фотоконкурс на 
сп. Обекти) 

18:00
Кратка история на 
ранната Вселена 
– поглед от ЦеРН 
(презентация)

20:00
Национален финал 
на конкурса за 
популярна наука 
“лаборатория за 
слава FameLab” 
2012 (шоу/ 
състезание)

нАУчнО кАфене

11:00
Всички сме красиви 
(уъркшоп)

11:00-21:00
+/- 23 (изложба)

11:00
експедиция в 
Докторската 
градина 
(ботаническа 
разходка)

11:00-21:00
Почети ми (научна 
читалня)

11:00-21:00
Макет на 
Олимпийския 
комплекс за лондон 
2012 (изложба)

13:30
Фабрика за роботи 
(уъркшоп)

16:00
Програма 
Космически 
предизвикателства 
или образование 
за бъдещето 
(презентация)

17:30
Ангели и демони 
(Cafе Scientifique)

19:00
една загадка на 14 
милиарда години: 
свръхновите и 
ускоряващата 
Вселена (Cafе 
Scientifique)

12 Май
АРхИТекТУРнА 
РАбОТИлнИцА

11:00-18:00
Архитектурна 
работилница за 
деца и родители 
(уършоп)

ИРбИс АРенА

10:30
Направи си сам 
(уъркшоп)

11:30
Изключи ме 
(уъркшоп)

13:00
Сапунена 
математика (шоу)

14:30
Химическа 
лаборатория 
(уъркшоп)

16:00
Танцът на 
светлината (шоу)

17:30
Защо ХАл-ът 
(хомеопати, 
астролози, 
лечители) ни е ЗЯН 
(заблуждаващи, ялови, 
ненаучни)? (шоу)

19:00
Извънземни?! А 
защо не? (шоу)

20:30
Невромаркетинг (шоу)

нА ОТкРИТО, 
ПАРк ЗАИмОв

12:00
Опити на поляната 
(демонстрации)

нАУчнО кАфене

11:00-21:00
+/- 23 (изложба)

11:00-21:00
Почети ми (научна 
читалня)

11:00-21:00
Макет на 
Олимпийския 
комплекс за лондон 
2012 (изложба)

13:30, 15:00
Фабрика за роботи 
(уъркшоп)

16:00, 18:00
експедиция в 
Докторската 
градина 
(ботаническа 
разходка)

16:30
Анимацията ми 
го говори (Cafе 
Scientifique)

18:00
Водораслите – 
храна, козметика 
и лек (Cafе 
Scientifique)

19:30
Използвай 
главата си по 
предназначениe 
(презентация)

20:00
Сами ли сме във 
Вселената (Cafе 
Scientifique)

13 Май
АРхИТекТУРнА 
РАбОТИлнИцА

11:00-17:00
Архитектурна 
работилница за 
деца и родители 
(уършоп)

ИРбИс АРенА

11:30
Мозъчни издънки (шоу)

13:00
Свойствата на 
газовете в опити 
(шоу)

14:30
Дивото зове (шоу)

16:00
Апокалипсис по 
холивудски (шоу)

нАУчнО кАфене

11:00-17:00
+/- 23 (изложба)

11:00-17:00
Почети ми (научна 
читалня)

11.00-17.00
Макет на 
Олимпийския 
комплекс за лондон 
2012 (изложба)

11:30, 13:30
Фабрика за роботи 
(уъркшоп)

12:00, 14:00
експедиция в 
Докторската 
градина (ботаническа 
разходка)

15:00
Химексперт 
(презентация)
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British CounCil sCienCe Blast
НАУчНО шОУ С УчИТелИ ПО АНглИЙСКИ НА 
БРИТАНСКИ СъВеТ

Дата и час: 10 май (четвъртък), 13:30 
11 май (петък) 13:30 

Място: Ирбис арена

За кого: 6+

ВхоД: свободен

Доведете децата си, за да играем забавни игри на 
научна тема, да се запознаят с учители ни по англий-
ски и да участват в състезание за безплатен курс по 
английски език. Подходящо за всички възрасти.

   

ФАбрИкА зА роботИ
УъРКшОП ПО lego-РОБОТИКА ЗА ДеЦА

Дата и час: 10 май (четвъртък), 13:30; 11 май (петък), 
13:30; 12 май (събота), 13:30, 15:00; 13 май 
(неделя), 11:30, 13:30

Място: Научно кафене

За кого: 12+

ВхоД: свободен

Всички деца и пораснали такива ще могат да се 
докоснат до магията на роботиката. Ще имат въз-
можност да построят робот и да участват с него в 
импровизирано състезание. Ще се забавляват по един  
по-различен начин, докато научават много и интерес-
ни неща. Училище по роботика “Robopartans” има за 
цел да събуди и затвърди интереса на учениците към 
физика, информационни и комуникационни технологии, 
математика и като цяло технически науки. Наша ми-
сия е подобряване на обучението в тези области.

МАкет НА олИМпИйскИя 
коМплекс зА лоНдоН 2012 
В ПАРТНьОРСТВО С ПОСОлСТВОТО НА 
ВелИКОБРИТАНИЯ, ПъТУВАЩА ИЗлОжБА НА 
БРИТАНСКОТО МИНИСТеРСТВО НА ВъНшНИТе РАБОТИ

Дата и час: 9 май (сряда), 14:00-21:00; 
10-12 май (четвъртък-събота), 11:00-21:00; 
13 май (неделя), 11:00-17:00;

Място: Научно кафене

За кого: 6+

ВхоД: свободен

Състезанията на летните Олимпийски и Параолим-
пийски игри в лондон ще се проведат на 31 спортни 
съоръжения, които са разделени на пет зони. Заповя-
дайте да видите пътуващия макет на олимпийската 
зона, изработен от британски дизайнери. 

АрхИтектурНА рАботИлНИцА зА 
децА И родИтелИ
УъРКшОП

Дата и час: 10 май (четвъртък), 11:00-13:00; 
11 май (петък), 11:00-13:00; 12 май (събота), 
11:00-18:00; 13 май (неделя), 11:00-17:00

Място: Архитектурна работилница

За кого: 6+

ВхоД: свободен

ПреДстаВят: Николай Давидков и Магдалина Ръжева

Заповядайте в нашия специално изграден павилион за 
практически занимания, свързани с устойчивостта в 
съвременното общество, повторното използване на 
предмети от бита, опаковки и естествени матери-
али. Темите са свързани с предстоящите Олимпийски 
игри и създадените за целта архитектурни и градоус-
тройствени практики. Заниманията са разработени 
и се провеждат от студенти в специалност Архи-
тектура на УАСг София, които са част от екипа на 
Детска архитектурна работилница с ръководители 
арх. Николай Давидков и арх. Магдалина Ръжева.  

на ФОкус
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експедИцИя в докторскАтА 
грАдИНА 
БОТАНИчеСКА РАЗхОДКА

Дата и час: 10 май (четвъртък), 11:00; 11 май 
(петък), 11:00; 12 май (събота), 16:00, 
18:00; 13 май (неделя), 12:00, 14:00

Място: Научно кафене  

За кого: 6+

ВхоД: свободен

ПреДстаВят: евгени Цавков и Стефан Касев

Докторската градина е най-старата ботаническа 
градина в София. В нея има уникални растителни и 
дървесни видове, разказите за които ще ви удивят 
с любопитни факти, но и ще ви запознаят с хората, 
които професионално се занимават с изучаването на 
горите. гл. ас. евгени Цавков е дендролог в лесоте-
хническия университет. Заедно с инж. Стефан Касев, 
вече магистър, и студенти от лесотехническия уни-
верситет, той ще ви покаже Докторската градина 
така, както никога не сте я виждали. Сборен пункт: 
Научно кафене (фестивален комплекс в парк Заимов).

   

почетИ МИ
НАУчНА чИТАлНЯ

Дата и час: 9 май (сряда), 14:00-21:00; 10-12 
май (четвъртък-събота), 11:00-21:00; 
13 май (неделя), 11:00-17:00

Място: Научно кафене

За кого: 6+

ВхоД: свободен

Ще имате възможност да чуете и да получите на 
свой носител богат набор от статии на списание 
“Българска наука”, изготвени специално по проекта 
“Почети ми” и прочетени от професионални говори-
тели на БНТ и доброволци на Сдружение “Щастливо 
дете”. По модерен и интерактивен начин ще получите 
много интересна и рядко споделяна научно-популярна 
информация по история, биология, медицина, астро-
номия и физика. Около 30 аудио материала ще могат 
да бъдат свалени от вас на телефон, USb флаш-па-
мет или друго дигитално устройство, а повече от 
60 могат да бъдат изслушани на място. Нека в 21 век 
науката стигне до нас по повече пътища! Научете 
повече на http://readme.nauka.bg  

+/- 23
БлАгОТВОРИТелНА ИЗлОжБА ОТ СНИМКИ НА 
чОВешКИ хРОМОЗОМИ

Дата и час: 9 май (сряда), 14:00-21:00; 10-12 
май (четвъртък-събота), 11:00-21:00; 
13 май (неделя), 11:00-17:00

Място: Научно кафене

За кого: 6+

ПреДстаВя: Александрина Ал-Джассем

23 е числото, което е материален израз на “послед-
ната” стъпка в еволюцията на човека, защото всички 
останали човекоподобни маймуни са с 24 хромозомни 
двойки. Изложбата “+/-23” призовава за толерантност 
и съпричастност към хората с вродени заболявания. 
На това субклетъчно равнище е без значение дали 
хромозомите ни са повече или по-малко (+ или -) от 
нормалния брой, слепнали или безвъзвратно изгубени, 
защото те са уникални, неповторими и живописни, 
и ни правят такива, каквито сме. В необичайната 
роля на куратор на изложбата влиза генетичката 
Александрина Ал-Джассем, с любезното съдействие 
на Катедрата по медицинска генетика към Медицин-
ския университет София и в партньорство с фонда-
ция “И аз мога”.

на ФОкус
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срЯд а | 9 Май

погрИжИ се зА тях
шОУ С ДеМОНСТРАЦИИ

час: 14:00  Място: Ирбис арена  
 За кого: 6+  ВхоД: с билети

Искате ли да разберете как да помогнете на диво жи-
вотно в беда? Как да му окажете животоспасяваща 
първа помощ? Към кого да се обърнете, ако станете 
свидетел на бракониерства и как да реагирате, ако 
намерите току-що излюпено диво птиче? На тези, а и 
на всички останали въпроси за дивата природа, които 
ви вълнуват, отговор ще ви дадат специалистите 
от Спасителния център за диви животни на Зелени 
Балкани. http://www.greenbalkans.org 

олИМпИйскИ дИзАйН  
И АрхИтектурА
ПРеЗеНТАЦИЯ

час: 18:00  Място: Научно кафене  
 За кого: 14+  ВхоД: свободен  ПреДстаВят: 
Николай Давидков и Магдалина Ръжева

Всяка държава-домакин на Олимпиада се стреми да 
впечатли световната общественост със своята ор-
ганизация, инфраструктура, сгради и съоръжения. Това 
състезание предхожда спортните битки и започва в 
архитектурните и дизайнерските студиа значително 
по-рано от самата Олимпийска надпревара. Водещи 
архитекти и дизайнери предлагат смели и нестан-
дартни предложения. често това са уникални идеи, 
които в последствие създават среда за развитие на 
нови концепции, конструктивни и технологични инова-
ции. Заповядайте на една ретроспективна разходка из 
архитектурни реализации, елементи от графичния и 
модния дизайн, съпътстващи Олимпийските игри през 
годините. Този необичаен поглед към Олимпиадата в 
лондон 2012 ще бъде поднесен от студенти по архи-
тектура от УАСг и по дизайн от НхА, ръководени от 
арх. Николай Давидков и арх. Магдалина Ръжева.  

АрМАгедоН 2012? Не, блАгодАря!
шОУ

час: 16:30  Място: Ирбис арена  За кого: 16+  
 ВхоД: свободен  ПреДстаВят: Владимир Божилов 
и Никола Каравасилев

Дали календарът на маите действително предрича 
края на света през настоящата 2012? Съществува ли 
тайнствена дванадесета планета, която съвсем скоро 
предстои да се сблъска със Земята? Или пък ни очаква 
близка среща с астероид, подобен на този, унищожил 
динозаврите? Какво ще стане с нас, когато Слънцето 
изхаби горивото си и дали високата технология на на-
шата цивилизация не е истински нож с две остриета? 
На тези и на още много въпроси ще се опитаме да от-
говорим с помощта на съвременната наука и послед-
ните астрофизични наблюдения. Заповядайте на едно 
незабравимо пътешествие през най-древните митове 
и легенди, до напълно реалните събития и сценарии, 
можещи да доведат до край на света. И за нищо на 
света не бъркайте астрономията с астрология пред 
двамата астрономи от СУ “Св. Климент Охридски” 
Владимир Божилов и Никола Каравасилев.

   

съБитиЯта ПО дни
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НАпрАвИ сИ сАМ... 
чАшА И чИНИя по  
прАИсторИческИ
АРхеОлОгИчеСКИ еКСПеРИМеНТ ЗА ДеЦА И 
люБОПИТНИ ВъЗРАСТНИ 

час: 18:00  Място: Ирбис арена  За кого: 6+   
ВхоД: свободен  ПреДстаВят:  
Иван гацов, Весела герчева и Павел Попов

Как археолозите разбират къде да търсят селищата 
на хората от древността? А как така знаят, че някой 
предмет е на 5000 години, а друг – едва на 5? Можем 
ли да кажем кога е живял някой само, като видим не-
говите съдове за готвене и хранене? Ще ви разкрием 
една тайна – много неща научаваме, когато опитаме 
да ги пресъздадем, както са ги правили хората от-
давна, отдавна. Участвайте в нашия експеримент и 
разберете и вие. Доверете се на опитните водачи 
из света на праисторическите времена проф. Иван 
гацов, Весела герчева и Павел Попов от Департамент 
Археология, Нов български университет.

МолекулярНА гАстроНоМИя
шОУ С КОНСУМАЦИЯ

час: 20:30  Място: Ирбис арена  За кого: 16+   
ВхоД: с билети  ПреДстаВят: Божидар 
Стефанов, Бояна Рачева и Борис Тасев

Олио на око и сол на вкус? О, не, това отдавна не е на 
мода сред кулинарите. химията е новото гурме! Добре 
дошли на нашето шоу с консумация в света на моле-
кулната гастрономия! Научните ни кафенета вече са 
ви познати, но молекулният ни ресторант направо ще 
ви възхити. От сферифицираното вино през кулинария 
при 196 градуса под нулата до невероятни комбинации 
от вкусове и аромати, кулинарите от foodies’ Бояна 
Рачева и Борис Тасев и химикът Божидар Стефанов 
са тук, за да потопят вкусовите ви рецептори в 
100% научнообоснована наслада. Божидар Стефанов 
е един от най-опитните комуникатори на науката в 
България. Завършилият СУ химик вече е докторант 
по нанотехнологии в Университета Упсала, швеция. 
химичката Бояна Рачева и математикът Борис Тасев 

откриха вкусната страна на науката и сега са соб-
ственици на истински ресторант – foodies’!

* Запазването на маса става само с предварителни 
резервации.

** Ако пророчеството на Маите изпревари графика, 
капаро не се възстановява.

*** Дори и светът да свърши по план, пак ни посетете 
– най-малкото, за да хапнем добре като за последно.

   

кАкво точНо НИ кАзвАт 
сИНоптИцИте в прогНозАтА зА 
вреМето? 
Cafе SCientifiqUe

час: 19:30  Място: Научно кафене  За кого: 16+  
 ВхоД: свободен  ПреДстаВя: Ивайло Славов

чудили сте се как може да вали и сняг, и дъжд, пък и 
само на отделни места? Каква е разликата между 
предимно облачно и по-често облачно? И откъде по 
дяволите се взимат всички тези циклони и антици-
клони? Отговорът тук и сега, честен и без “възможно 
е” и “има малко вероятност”. Доверете се на синопти-
ка от ТВ-МеТ Ивайло Славов да ви разкрие тайните 
на тази професия!

четв ърт ък | 10 Май

хИМИчНИ революцИИ
ПРеЗеНТАЦИЯ

час: 15:00  Място: Ирбис арена  За кого: 16+   
ВхоД: с билети   ПреДстаВя: Милен Богданов 

И каза един дядо в Родопа планина “Кризата ще свър-
ши през 2028.” Дали е бил прав, ще разберем от Милен 
Богданов, който ще ни разкаже за принципите на “Зе-
лената” химия и приложението на йонните течности 
(наричани още моделируеми разтворители) в различни 
сфери на научната дейност и в индустрията. Звучи 
ви сложно? Всъщност ще разберете как всичко това 
може да промени света, в който живеем и да повлияе 
върху световната икономика. Доц. д-р Милен Богданов 
е преподавател по органична химия в СУ “Св. Климент 
Охридски” и носител на множество награди за наука. 
Страстно вярва, че йонните течности са един от 
предстоящите големи пробиви в науката, които ще 
доведат до прогреса на човечеството.
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зАбАвНА геоМетрИя
шОУ НА АНглИЙСКИ еЗИК

час: 16:30  Място: Ирбис арена  За кого: 14+  
 ВхоД: с билети   ПреДстаВя: Сара Сантош

Открийте неподозирано забавните страни на геоме-
трията чрез това уникално шоу на математика Сара 
Сантош от Обединеното кралство. Тайните на перс-
пективата, морски шах, триизмерни калейдоскопи и 
какво ли още не… Вярвате ли, че математиката може 
да бъде наистина забавна? Знаете ли, че съществу-
ва жанр “математическо комедийно шоу” и някои от 
най-успешните комедианти в Обединеното кралство 
всъщност представят именно забавна математика? 
Ако не можете да си го представите, елате да види-
те Сара Сантош – португалка по произход, но рабо-
теща в Манчестър, тя ще ви забавлява, но и ще ви 
зарази със своята любов към математиката!

   

зАрАзНо зло: лошА НовИНА, 
обвИтА в белтък
шОУ

час: 18:00  Място: Ирбис арена  За кого: 16+   
ВхоД: с билети  ПреДстаВят: любомира 
Николаева-гломб и Тома Щилиянов

Какво е общото между шарените лалета, зимния 
грип и СПИН-а? Вирусът – този малък, неразбран и 
все пак изключително популярен спътник на живите 
същества от незапомнени времена. Нека заедно на-
влезем в миниатюрния свят на тези чудни създания, 
присъстващи в живота на всеки един от нас и да 
видим какво представляват и причиняват – добро-
то и лошото! Без компромиси! Без заблуда! Доц. д-р 
любомира Николаева-гломб работи в лабораторията 
по “експериментална химиотерапия на ентеровирус-
ните инфекции” в департамент “Вирусология” на Ин-
ститут по микробиология “Стефан Ангелов” – БАН. 
Тома Щилиянов е студент по Ветеринарна медицина 
в лесотехническия университет и запален комуника-
тор на науката. 

 

+/- 23
ОТКРИВАНе НА БлАгОТВОРИТелНА ИЗлОжБА ОТ 
СНИМКИ НА чОВешКИ хРОМОЗОМИ

час: 18:30  Място: Научно кафене  За кого: 14+  ВхоД: 
свободен  ПреДстаВя: Александрина Ал-Джассем

един толкова близък и далечен свят, невидим с невъо-
ръжено око, става достъпен благодарение на флуорес-
центния микроскоп. 23 е броят на снимките от флуо-
ресцентните ин ситу хибридизации, които ще бъдат 
представени в тази уникална изложба. Техният брой 
е точно толкова, защото съответства на броя на 
двойките хромозоми при човека. 23 е числото, което 
е материален израз на “последната” стъпка в  еволю-
цията на човека, защото всички останали човекопо-
добни маймуни са с 24 хромозомни двойки. Изложбата 
“+/-23” призовава за толерантност и съпричастност 
към хората с вродени заболявания. На това субкле-
тъчно равнище е без значение дали хромозомите ни 
са повече или по-малко (+ или -) от нормалния брой, 
слепнали или безвъзвратно изгубени, защото те са 
уникални, неповторими и живописни, и ни правят та-
кива, каквито сме. В необичайната роля на куратор 
на изложбата влиза генетичката Александрина Ал-
Джассем, с любезното съдействие на Катедрата по 
медицинска генетика към Медицинския университет 
София и в партньорство с фондация “И аз мога”.

   

НА серИозНо И НА сМях зА…
отлИвкИте
ПРеЗеНТАЦИЯ НА АНглИЙСКИ еЗИК, В 
СъТРУДНИчеСТВО С ПОлСКИ ИНСТИТУТ СОФИЯ

час: 19.30  Място: Ирбис арена  За кого: 16+  
 ВхоД: свободен  ПреДстаВя: Ян Йежерски

Какво е общото между символа на София – статуята, 
която украсява метростанция “Сердика”, статуетка-
та Оскар, Цар Пушка и любимото ви златно украше-
ние? Знаете ли, че за направата на един медальон се 
използва отливка от около 100 тона? Можете ли да 
си представите вулкана, който “оживява” в леярната 
и хвърля разтопен метал, искри и пари при около 1400 
градуса топлина? Нека да ви разкажем истинската, 
но и смешна история на леярството в миналото, на-
стоящето и… бъдещето!

Ян Йежерски е доктор по Материалознание. Той е 
асистент в Силезийския технически университет, 
автор на повече от 80 научни статии, и наред с много 
други отличия – бивш учител, носител на награда за 
Най-добър учителски дневник в Полша. Веднага след 
фестивала Ян ще се яви на националния финал на 
конкурса за популярна наука “лаборатория за слава 
famelab” в Полша.
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зА четкАтА И МИкроскопА 
шОУ

час: 19:30  Място: Научно кафене  За кого: 16+  
 ВхоД: свободен  ПреДстаВя: христо Колев

Това шоу ще премести светлината на прожектори-
те далече от изследователите с бели престилки и 
ще покаже артиста учен. елате, за да научите как 
от леонардо да Винчи, през Бенджамин Франклин до 
Пол Коксидж, науката винаги е имала своето място в 
изкуството, както и изкуството – в науката. Ако из-
куството е начинът, по който артистите изразяват 
себе си, а науката е изразното средство на учения, 
то сливането на наука и изкуство е онзи грандиозен 
продукт, който диктува следващото ниво, следващия 
стил, следващото голямо име. едно шоу от инстала-
ции и демонстрации, което ще ви накара да погледне-
те с други очи следващата картина, която видите. 
христо Колев е химик, който вече има и участия като 
художник.

тАйНАтА НА НоМер 2
шОУ НА АНглИЙСКИ еЗИК

час: 20:30  Място: Ирбис арена  За кого: 14+  
 ВхоД: с билети  ПреДстаВя: Сара Сантош

“Силата на номер 2”, с оригинално английско заглавие 
“the Power of two”, се заиграва с един популярен мате-
матичеки ребус с исторически контекст – Задачата 
на Йосиф Флавий (the Josephus Problem). Ако имаме 
кръг от n на брой хора и последователно убиваме 
всеки втори останал жив, тогава къде трябва да за-
стане човек, за да оцелее?  В основата на задачата 
лежи една легенда за превземането на последната 
крепост на сикариите (Масада в юдейската пустиня) 
от римляните. Сикариите не искат да се предадат 
на римския легион и нямат друг изход, освен да се 
самоубият, но според юдаизма това е особено тежък 
грях. За целта Йосиф предложил да се наредят един до 
друг в кръг и всеки трети сикарий да бъде убиван от 
втория, стоящ до него. Йосиф твърди, че по Божията 
воля станало така, че той и неговия приятел Яков ос-
танали последните двама живи, на които се паднала 
честта да предадат крепостта и били пожалени от 
римляните, но малцина са склонни да му вярват. Какво 
е решението на задачата, ще разберем на живо на 

сцената. елате да видите Сара Сантош – португалка 
по произход, но работеща в Манчестър, Обединеното 
кралство. Тя ще ви забавлява, но и ще ви зарази със 
своята любов към математиката!

   

кАк дА лъжеМ със стАтИстИкА
шОУ

час: 20:30

Място: Научно кафене  За кого: 16+   
 ВхоД: свободен  ПреДстаВя: Николай К. Витанов

Ще научите някои неочаквани приложения на матема-
тиката – от изчисляването на властта до приорите-
тите в магистралното строителство. Някои може да 
кажат: “Ама ние знаем как да лъжем със статистика 
– изсмукваме си от пръстите “статистическо“ из-
следване и правим от него каквито изводи са ни необ-
ходими”.  Тук обаче става дума за това как истински 
статистически проучвания могат да бъдат използ-
вани за заблуждаване на хората. И защо Дизраели се 
е провикнал: “Има три вида лъжи: лъжи, големи лъжи и 
статистика!“. В допълнение ще научите как статис-
тиката се използва за оценка на това кой колко власт 
има. Накрая ще поговорим за Нобеловите лауреати по 
икономика, нелинейната динамика и как тя може да се 
използва, за да се разбере кои магистрали и пътища 
са най-важни за развитието на една страна. Проф. 
Николай К. Витанов e трикратен доктор: на матема-
тическите науки, на естествените науки и по физика. 
Работи в Института по механика на БАН.

   

Пет ък | 11 Май

всИчкИ сМе крАсИвИ 
УъРКшОП

час: 11:00  Място: Научно кафене  
 За кого: 6+  ВхоД: свободен

Представя: Александрина Ал-Джассем

Всяко живо същество си има гени – те определят 
дали то ще е птица или риба, или човек. гените са мъ-
нички нанизи от химикали, които са микроскопичните 
тухлички, които изграждат всичко живо. Погледнати 
под микроскоп, те са изключително красиви. Заповя-
дайте, за да научите повече за гените, да видите 
как изглеждат клетките, които ни изграждат, и да 
направите собствена хромозома. Александрина Ал-
Джассем учи генетика в СУ “Климент Охридски”, тя 
е победител в конкурса за популярна наука “лаборато-
рия за слава famelab” за 2011 и е автор на изложбата 
“+/- 23” в рамките на фестивала.
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попИтАй проФесорА
шОУ/СРеЩА

час: 11:00  Място: Ирбис арена  
 За кого: 6+  ВхоД: с билети

Защо небето е синьо? Защо водата е прозрачна? Кол-
ко далече са звездите? Защо пчелите обичат мед? 
Къде зимуват раците? Как дишат рибите? Това са 
само някои от въпросите, които сигурно все искаш 
да зададеш. Сега вече можеш да разбереш отговора 
им от самите професори! Измисли своя въпрос и им 
го задай!

прИложНА НАукА ИлИ прИложНА 
МАгИя? 
шОУ 

час: 15:00  Място: Ирбис арена  За кого: 16+   
 ВхоД: с билети  ПрестаВя: Венелин Кожухаров

елементарните частици – нещо толкова незабележи-
мо и толкова далечно. А каква изобщо е ползата от 
тяхното изучаване? Знаете ли какво е общото между 
диагностиката и лечението на опасни заболявания, 
google и слънчевите панели? елате, за да разбере-
те какво всъщност представляват елементарните 
частици, ускорители, детектори – на разбираем език! 
Ще научите как работят и какво е приложението им 
в обикновения живот. Да надникнем в бъдещето с 
Венелин Кожухаров – докторант по ядрена физика в 
СУ “Св. Климент Охридски” и член на българския екип 
в ЦеРН.

прогрАМА косМИческИ 
предИзвИкАтелствА ИлИ 
обрАзовАНИе зА бъдещето
ПРеЗеНТАЦИЯ

час: 16:00  Място: Научно кафене  За кого: 14+  
 ВхоД: свободен  ПреДстаВя: Райчо Райчев

Споделете мечтата на един млад учен да създаде 
образование за космически науки и високи технологии 
в България, както и да развие частни инициативи в 
космическия сектор. Създателят на най-голямата 
космическа инициатива в България – Програмата 
“Космически Предизвикателства” Райчо Райчев е ко-
ординатор на усилията за създаване на постоянен 
център за космическо образование в страната. Той е 
и съосновател на Сдружение Циолковски – една успеш-
на НПО организация, помагаща на стотици млади хора 
по целия свят. Работил е в бразилския Институт за 
космически изследвания в Сао жозе дос Кампос, а от 
2011 довършва космически докторат към Българския 
институт за космически изследвания. От януари 2011 
е избран за национален представител за България в 
Космическия консултативен съвет, Виена, Австрия.

четИрИте елеМеНтА
НАгРАжДАВАНе

час: 16:30  Място: Научно кафене  
 За кого: 12+  ВхоД: свободен

Официална церемония по награждаването на победи-
телите във фотоконкурса “четирите елемента“ на 
списание “Обекти”. 

   

АНгелИ И деМоНИ
Cafе SCientifiqUe

час: 17:30  Място: Научно кафене  За кого: 16+  
 ВхоД: свободен  ПреДстаВят: Здравко Пеев, 
Мария Атанасова и Виолета желязкова

Ако искате да разберете как в природата се създават 
генно модифицирани организми (гМО) всеки ден от ми-
лиони години насам, какво е общото между гМО-тех-
нологиите и диабетиците, как може чрез гМО да се 
произвеждат високоефективни ваксини и хормонални 
препарати, колко често поглъщаме чужда ДНК с храната 
си, какъв е шансът тя да доведе до изменения в нашите 
собствени клетки и още актуални въпроси, свързани с 
генно модифицираните организми, то вашето място е 
при нас! Студентите по молекулярна биология Здравко 
Пеев, Мария Атанасова и Виолета желязкова ще ви раз-
кажат малко известни факти за гМО.
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крАткА ИсторИя НА рАННАтА 
вселеНА – поглед от церН
ПРеЗеНТАЦИЯ

час: 18:00  Място: Ирбис арена  За кого: 14+  
 ВхоД: с билети  ПреДстаВя: леандър литов

големият взрив, ускорители на частици, квантова фи-
зика, високи енергии и елементарни частици, тъмна 
материя и антиматерия… всички говорят за това, но 
дали наистина разбираме за какво става въпрос? Кой по-
добре може да ни преведе из тази материя от доц. д-р 
леандър литов – атомен физик, преподавател в СУ “Св. 
Климент Охридски” и ръководител на българския екип в 
ЦеРН, който работи по проекта за ускорителя на час-
тици, целящ да отговори на множество фундаментални 
въпроси, включително и как е възникнала Вселената.

едНА зАгАдкА НА 14 МИлИАрдА 
годИНИ: свръхНовИте И 
ускорявАщАтА вселеНА
Cafе SCientifiqUe

час: 19:00  Място: Научно кафене  За кого: 14+  
 ВхоД: свободен  ПреДстаВя: Владимир Божилов

Великият Айнщайн не го е повярвал, но е факт - Вселе-
ната се разширява, при това с ускорение! Отговорник 
за това е мистериозната Тъмна енергия. През 2011 
трима учени получиха Нобеловата награда по физика, 
доказвайки този факт. Какво е тъмната енергия, как 
ще свърши Вселената и има ли още неизследвани за-
гадки в Космоса? Вашият галактически пътеводител 
ще е Владимир Божилов, докторант по Астрономия в 
СУ “Св. Климент Охридски”.

НАцИоНАлеН ФИНАл НА 
коНкурсА зА популярНА 
НАукА “лАборАторИя зА слАвА 
FamelaB” 2012
шОУ/ СъСТеЗАНИе

час: 20:00  Място: Ирбис арена  
 За кого: 16+  ВхоД: свободен

Международният конкурс за популярна наука “лабора-
тория за слава famelab”, създаден по оригинален бри-
тански формат, донякъде прилича на някои известни 
телевизионни предавания, но не съвсем… Всеки фи-
налист трябва да подготви 3-минутно представяне 
на научна тема, което да е научно-достоверно, ат-
рактивно и поднесено на разбираем език. Предста-
вянията са във формат по избор на кандидата – пе-
сен, танц, поезия, изображения или друг атрактивен 
номер, но без компютърни презентации. Темите са 
от природо-математическите и инженерни науки, но 
могат да разясняват както фундаментални понятия, 
така и съвременни научни открития. Конкурсът “ла-
боратория за слава famelab” търси млади учени, кои-
то могат да говорят за наука по разбираем и забавен 
начин. Българското издание се провежда у нас за 6-а 

поредна година от Британски съвет в партньорство 
с Министерството на образованието, младежта и 
науката и Форум Демокрит. Националният победи-
тел ще представя България на международния финал 
в Обединеното кралство заедно с кандидати от общо 
20 държави. 

   

с ъБОта | 12 Май

НАпрАвИ сИ сАМ
УъРКшОП 

час: 10:30  Място: Ирбис арена  За кого: 6+   
ВхоД: с билети  ПреДстаВя: Богдана Богданова

Заповядайте, за да направите слънчева фурна от ку-
тия за обувки и домакинско фолио и в нея да разто-
пите шоколад; да построите космическа совалка от 
пластмасова бутилка, или да направите перфектната 
рамка за снимки от ненужна тарелка. Богдана Бог-
данова е директор образование в енергийна Агенция 
– Пловдив. Има дългогодишен опит в изпълнението на 
проекти на европейската комисия по програма Инте-
лигентна енергия за европа и адаптирането им към 
условията в България.

ИзключИ Ме
УъРКшОП

час: 11:30  Място: Ирбис арена  За кого: 6+   
ВхоД: с билети  ПреДстаВя: Богдана Богданова

Знаете ли кои са “енергийни вампири” в дома ви? Запо-
вядайте при нас, за да ги опознаете и да се научите 
как да се отървете от тях. Богдана Богданова е ди-
ректор образование в енергийна Агенция – Пловдив. 
Има дългогодишен опит в изпълнението на проекти 
на европейската комисия по програма Интелигентна 
енергия за европа и адаптирането им към условията 
в България.

опИтИ НА поляНАтА 
ДеМОНСТРАЦИИ

час: 12:00  Място: парк Заимов  За кого: 6+   
ВхоД: свободен  ПреДстаВя: лъчезар христов

Докато обикаляте наоколо, спрете при нас да видите 
някои забавни химични опити! Ще можете да напише-
те тайно писмо, което само вие ще знаете как да раз-
четете, да се сдобиете с листче с вашите проявени 
пръстови отпечатъци, да запалите водата и да пог-
ледате как щурите химици се забавляват по странни 
начини... Доц. д-р лъчезар христов е преподавател в 
химическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. 
След успеха от първата година, той се завръща със 
своите студенти, за да докаже, че науката може да 
се случва и на открито.
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сАпуНеНА МАтеМАтИкА
шОУ С ДеМОНСТРАЦИИ

час: 13:00  Място: Ирбис арена  За кого: 12+   
ВхоД: с билети  ПреДстаВя: Стефан Николов

Как можем да решаваме изключително сложни задачи 
по математика с вода и сапун? Как да накараме са-
пунения мехур да трае вечно (или поне много дълго)? 
Как работи всъщност сапунът и каква е връзката 
му с най-основните единици на живота – клетките? 
Физик по образование, Стефан Николов е докторант 
по методика на преподаването в ПУ “П. хилендарски”, 
както и един от ръководителите на ученическия Клуб 
Квант в Пловдив.

   

хИМИческА лАборАторИя
УъРКшОП

час: 14:30  Място: Ирбис арена  За кого: 12+   
ВхоД: с билети  ПреДстаВя: лъчезар христов

Работили ли сте някога в химична лаборатория? Ако 
искате лични впечатления от това какви ги вършат 
ония странни типове с бели престилки, които пре-
ливат шарени разтвори и бъркат смрадливи каши, 
заповядайте при нас! Ще имате възможността да 
направите със собствените си ръце някои забавни 
опити по химия под ръководството на специалист. 
Доц. д-р лъчезар христов е преподавател в химиче-
ския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Той и 
неговите студенти ще ви дадат възможност да ви-
дите какво се случва в една лаборатория. 

   

тАНцът НА светлИНАтА
шОУ С ДеМОНСТРАЦИИ

час: 16:00  Място: Ирбис арена  За кого: 12+   
ВхоД: с билети  ПреДстаВя: Тодорка лулчева-Димитрова

90% от информацията за света получаваме чрез зре-
нието си. Но знаем ли какво е светлината? Природата 

на светлината е изучавана от дълбока древност, за 
нея е водена най-ожесточената битка в историята 
на науката. Тя преобръща възгледите ни за света и 
води до възникване на най-модерните представи за 
него – квантовата теория. Заповядайте да видите 
изхода от битката под вещото, забавно ръководство 
на преподавателката от Пловдивския университет 
“П. хилендарски” Д-р Тодорка лулчева-Димитрова от 
Катедра “Оптика и атомна физика”.

АНИМАцИятА МИ го говорИ 
Cafе SCientifiqUe

час: 16:30  Място: Научно кафене  За кого: 16+   
 ВхоД: свободен   
ПреДстаВят: Кристина гарнизова и Тома Щилиянов

Защо Баба Меца е тромава, Кумчо Вълчо – глупав, а 
Кума лиса – хитра? Възможно ли е Том и Джери да са 
си приятели? И защо Тарзан може да живее с маймуни-
те, но за толкова малко време сред хората се очове-
чава отново? Отговорите на тези, както и на други 
въпроси, поставяни ни още от детска възраст чрез 
анимационните филмчета, ще научите от Кристина 
гарнизова и Тома Щилиянов,  студенти по Ветеринар-
на медицина в лесотехническия университет. 

   

зАщо хАл-ът (хоМеопАтИ, 
АстролозИ, лечИтелИ) НИ е 
зяН (зАблуждАвАщИ, яловИ, 
НеНАучНИ)?
шОУ

час: 17:30  Място: Ирбис арена  За кого: 16+   
 ВхоД: с билети  ПрлеДстаВя: Ивайло Славов

Кратък курс по някои от водещите псевдонауки. След 
него ще можете да лекувате с ръце, вода и захар, 
както и да правите хороскопи на всеки и за всичко. 
гаранция! Физикът Ивайло Славов, който работи като 
синоптик в ТВ-МеТ, е комуникатор на науката с богат 
опит и един от съорганизаторите на фестивала.
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водорАслИте – хрАНА, 
козМетИкА И лек
Cafе SCientifiqUe

час: 18:00  Място: Научно кафене  За кого: 16+  
 ВхоД: свободен  ПреДстаВят: Василена Ангелова 
и Николета Стамболджиева

Водораслите заемат главна част от менюто на мно-
го Източни страни още от древността, докато на 
Запад едва сега откриваме чудесната им хранителна 
стойност, тяхното разнообразие, вкус и здравослов-
ни качества. 

ето някои от нещата, които ще научите: Какво пред-
ставлява морският колаген и как той е полезен за 
нашата кожа? Какво наричаме “морска пяна” и какво 
е приложението й в домакинството? Кое водорасло е 
един от основните кандидати за разработването на 
лекарство против вируса на хИВ, въпреки токсините, 
които съдържа? Какво прави японците уникални, кое-
то отсъства при останалите раси и националности? 
Заповядайте на една специална презентация с дегус-
тация, сготвена от двете студентки по молекулярна 
биология от СУ “Св. Климент Охридски” Василена Ан-
гелова и Николета Стамболджиева, за да чуете от-
говорите на много въпроси и да опитате няколко от 
най-широко употребяваните водорасли на Изтока.

ИзвъНзеМНИ?! А зАщо Не?
шОУ

час: 19:00  Място: Ирбис арена  За кого: 14+   
ВхоД: с билети  ПреДстаВя: Владимир Божилов

Във Вселената има над 400 милиарда галактики като 
нашия Млечен път, всяка една населена с милиарди 
звезди. Възможно ли е да няма нито една друга пла-
нета, освен Земята, на която да се е развил живот, 
а защо не и цивилизация? Ако сме сами в този нео-
бятен космос, не е ли това огромна загуба на прос-
транство? В момента мисията Кеплер продължава 
да открива десетки екзопланети, някои от тях дори 
сякаш подходящи за живот от земен тип. Дали чове-
чеството ще тръгне към звездите и дали някой вече 
няма да ни е изпреварил там? Заповядайте да открех-
нем вратата към другите светове заедно с Владимир 
Божилов, докторант по Астрономия, автор на научен 
труд под ръководството на нобеловия лауреат по фи-
зика за 2006 проф Джон Матър и на излязлата през 
месец март книга “живот и вселена”. 

ИзползвАй глАвАтА сИ по 
предНАзНАчеНИe
ЗА ОЩе еДНО ИНТеРеСНО СъБИТИе ПРеДИ КРАЯ НА 
СВеТА – ПРеЗеНТАЦИЯ 

час: 19:30  Място: Научно кафене  
 За кого: 14+  ВхоД: свободен

Ако искате да знаете повече и един научен фести-
вал на година не ви е достатъчен, чуйте повече за 
предстоящата конференция Ratio. Първи ще научите 
имената на лекторите и повече детайли за програма-
та на събитието, а организаторите ще могат да ви 
отговорят на всички допълнителни въпроси. 

Информацията за Ratio ще дойде директно от “извора“ 
– организаторите от “еволюционен поглед“.

   

сАМИ лИ сМе във вселеНАтА
ДИСКУСИЯ НА СПИСАНИе 8, ПРОДължеНИе НА шОУТО 
“ИЗВъНЗеМНИ?! А ЗАЩО Не?”

час: 20:00  Място: Научно кафене  
 За кого: 14+  ВхоД: свободен

Веднага след шоуто “Извънземни?! А защо не?” по-
бързайте да отидете от Ирбис арена към Научното 
кафене на фестивала за продължението – там започ-
ва голямата дискусия по темата “Сами ли сме във 
Вселената”, организирана от Списание 8. В нея ще 
участват: проф. лъчезар Филипов – секция “Астро-
физика и космическа динамика” в Институт за косми-
чески изследвания и технологии на БАН; Александър 
Миланов – докторант, експерт по космическо право; 
екипът на Списание 8; пилоти и бивши военни, които 
са наблюдавали и преследвали НлО.

   

НевроМАркетИНг
шОУ С ДеМОНСТРАЦИИ

час: 20:30  Място: Ирбис арена  
 За кого: 16+  ВхоД: с билети  ПреДстаВят: 
Станимир Андонов и Стилиян георгиев

едно научно шоу, в което маркетингът среща невро-
науките. Или иначе казано, как еег методът може да 
се ползва за изследване възприятията на телевизи-
онните зрители, докато гледат реклами. Дискусията 
ще обхване и ползите за рекламодателите от невро-
маркетинговите изследвания при избора на рекламни 
концепции и различни стимули при изработката на 
телевизионните реклами. По време на презентацията 
ще бъде направена демонстрация на еег изследване. И 
всичко това с цел забавление на гърба на науката. Два-
мата презентатори Станимир Андонов, преподавател 
по маркетинг във Висше училище по застраховане и фи-
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нанси, и Стилиян георгиев, изследовател в Институт 
по Невробиология на БАН, работят заедно от няколко 
години по тази интердисциплинарна тема. 

   

недел Я | 13 Май

МозъчНИ ИздъНкИ 
шОУ

час: 11:30  Място: Ирбис арена  За кого: 16+   
ВхоД: с билети  ПреДстаВя: Стефан Николов

Точковидна астрономия (с участието на най-красиви-
те снимки правени някога), тенис на купчинки, есенна 
невъзможност, как е започнал животът на Земята, 
чудодейното зачатие, “тайната” на Бермудския три-
ъгълник и други начини, по които мозъкът ви се дъни. 
Стефан Николов е докторант по методика на обуче-
нието по физика при ПУ “П. хилендарски” и комуника-
тор на науката с богат опит. 

   

свойствАтА НА гАзовете в 
опИтИ
шОУ С ДеМОНСТРАЦИИ

час: 13:00  Място: Ирбис арена  За кого: 12+   
ВхоД: с билети  ПреДстаВя: лъчезар христов

газовете обикновено са невидими, но въпреки това 
(или може би даже заради това) са твърде забавни. 
Ще ви разкажем много неща за техните свойства. 
Понеже никой не обича сухите лекции, ще покажем 
“на живо” всичко, за което ще стане дума. Ще при-
съствате на поредица от забавни и зрелищни опити, 
които представят нагледно интересните особености 
на газовете. Ще можете да видите цветни, гърмящи, 
веселящи, летящи, горящи газове и такива, с които се 
гасят пожари. Ще ги втечняваме и втвърдяваме, горим, 
изстрелваме и утаяваме, ще ги преливаме от пусто 
в празно и междувременно добре ще се забавляваме! 
Доц. д-р лъчезар христов е преподавател в химическия 
факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Признава, че 
е запален пироман, което възхити неговата публика по 
време на първия фестивал на науката през 2011.

дИвото зове 
шОУ

час: 14:30  Място: Ирбис арена  За кого: 6+   
 ВхоД: с билети  ПреДстаВя: христина Тасева

За любители на пернати, опашати и ушати приятели 
във всичките им причудливи форми. Какво различава 
хората от другите животни? С какво сме по-добри 
и къде губим по точки? Какво ще кажете за клюн, по-

здрав от самолет, животно – конкуренция на Филипс 
или пък лисица с отровен шип и клюн? Абсурдно? Никак 
даже! Присъединете се към това омагьосващо пъте-
шествие из дивата природа през погледа на един бъдещ 
ветеринар. Приказка, подходяща за цялото семейство, 
разказана от студентката по Ветеринарна медицина 
в Тракийския университет христина Тасева.

хИМексперт
ПРеЗеНТАЦИЯ

час: 15:00  Място: Научно кафене  За кого: 16+  
 ВхоД: свободен  ПреДстаВя: Милен Богданов

Представяне на новосъздадения Кариерен център към 
химическия факултет на СУ: ориентиране, информа-
ция и консултации относно тенденциите на пазара 
на труда и възможностите за развитие. химексперт 
подкрепя студентите в тяхната академична и профе-
сионална реализация и повишава конкурентноспособ-
ността им. Срещнете се с доц. д-р Милен Богданов, 
преподавател по органична химия в СУ “Кл. Охридски”, 
който е убеден, че има начин българските учени да 
останат да работят и в България.

   

АпокАлИпсИс по холИвудскИ
шОУ

час: 16:00  Място: Ирбис арена  
 За кого: 12+  ВхоД: с билети

Те стават мигновен блок-бъстър: “След утрешния ден”, 
“2012”, “Денят, в който Земята спря”, “Ядрото”, “Заразно 
зло”, “10.5 по скалата на Рихтер”, “Знамението”, “Явле-
нието”, “Денят на независимостта”. Но дали тези кино-
версии на апокалиптични сценарии всъщност почиват 
на научни факти? Последното шоу за фестивала тази 
година ще ви покаже защо учените трябва да минават 
по червения килим, точно както и кинозвездите! От 
създателите на “Науката в приказките” и “Науката на 
супергероите”, една продукция с участието на младите 
учени от различни дисциплини, и участвали в различни 
издания на конкурса за популярна наука “лаборатория 
за слава famelab”.
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