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Различава ли
се наистина
мозъкът на
мъжа от този
на жената?

Къде е душата
на машината?

Адска жега или нова
ледникова епоха –
какво ни чака?

Можем ли да променяме
човешките гени и
какви опасности
крие манипулираната
репродукция?
Кои ще са технологиите
и професиите на
бъдещето?

Възможно ли
е да сме дошли
от Марс?

Това са само част от въпросите, чиито отговори ще търсим
на Софийския фестивал на науката тази година. От микроскопичния
свят на нано-частиците до тайните на необятния космос – човешкото
любопитство не познава граници, а също и програмата на фестивала. Ще откриете по нещо интересно за всяка възраст, професия или
занимание.
Заповядайте от 8 до 11 май на първия по рода си в България фестивал
на науката, за да се забавлявате, но и да научите повече за чудесата
на света, в който живеем. Във време на шеметно бързо развитие на
технологиите и ежедневни новини за пробиви в науката, човечеството
е изправено пред повече предизвикателства от всякога. А отговорите
все по-често са в ръцете на изследователите.

Фестивалът
Софийският фестивал на науката се провежда за четвърта поредна
година и е сбъдната мечта на много хора.
Основан през 2011г. от Британски съвет и форум Демокрит, под
патронажа на Министерството на образованието и науката, още
с първото си издание фестивалът спечели многобройни почитатели.
Това е мястото, където границата между култура и наука не съществува. Събитието е част от Културния календар на столицата
и е в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица
на културата през 2019г. Софийският фестивал на науката е член
на Българска фестивална асоциация.
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8-11 май
театър София и
ПАРК ЗАИМОВ

Фестивален комплекс

Мястото за наука
АРЕНА
ЛАБОРАТОРИЯ
Научната
арена
е
в
сърцето
на
Знаете ли, че театър София има
отдавна не е само
фестивалния комплекс, постро- и лятна сцена? По време на фесв лабораториите
ена точно пред централния вход тивала ще я превърнем в лабои академичните зали. на Театър София. Това е най-го- ратория, където ще забъркваме
шатра, в която ще се най-различни уъркшопи и други
През 2014г. отново ще лямата
провеждат основните събития интересни събития.
бъдем в Театър София на фестивала.
и неговите
изнесени сцени
в специално изградени
шатри в парка Заимов.

Науката като култура

Билети
Достъпът до всички събития
за деца от 6 до 15 години, за
много от събитията за възраст 15+ (в това число и възрастни), както и до шатрите с
демонстрации Експлораториум
и Зона 42, е свободен.
Ако искате да посетите безплатно събитие е необходимо да си вземете пропуск от
щанд Информация на фестивала. Моля имайте предвид,
че местата са ограничени и
пропуските ще се раздават до
изчерпване на количествата.
Някои от събитията на главната сцена Арена са с билети,
както е указано в програмата.
По традиция, билетите са
на достъпната цена от 5лв,
а за пенсионери и деца до 18
години са по 4лв. Можете да
закупите билети от касата
на Театър София и онлайн чрез
линка на сайта на театъра
www.sofiatheatre.eu.
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ЕКСПЛОРАТОРИУМ
Тук навярно ще искате да дойдете поне няколко пъти! В Екс
плораториума можете да видите
науката в действие. Учените ще
ви показват експерименти, ще
играете на игри, ще научите как
да си направите облак в бутилка
и още много други забавни, но и
полезни неща.

ЗОНА 42
Следвайки нашия Наръчник на научния стопаджия, елате в зона
42, за да надникнете в бъдещето, но и да видите какви са били
технологиите в миналото. Тук
ще откриете как работят 3D
принтерите, как са изглеждали
първите модели на някои машини
и ще научите повече за полярните изследователи.

Едно момченце седеше неотклонно на първия ред
в публиката миналата година и не само попиваше
всяка дума на младия учен, но и му зададе няколко
провокативни въпроса. По-късно разбрах, че същото дете вече трета година е редовен зрител!
Баща му сподели, че не може да го откъсне от
фойерверките на химиците, опитите с лимони и
балони на физиците, разказите за причудливи животни и растения, работилниците за роботи.

Ето това е Софийският фестивал на науката – 4
дни, в които малки и големи се срещат с магията
на науката и със самите учени. Самостоятелно
или с приятели, с учителите си или със семейст
вото.
Горди сме отново да споделим с вас вълнението
от тези срещи. Подготвили сме програма с над 50
заглавия и повече от 60 учени – млади и установени, от България и чужбина. Ще говорим за космоса
и извънземните, за собствения ни микро-космос
– в клетките на тялото ни, в мозъка и ароматите. Ще спорим за манипулираната репродукция
и изкуствения интелект. Ще проследим финала
на конкурса Лаборатория за слава FameLab, който вече е глобален стандарт за комуникация на
науката. Ще се потопим в практически опити,
където всеки може да пипне и пробва.
Че науката е част от културата на всеки един
от нас го доказва възторгът на нашето малко
момченце и неговия баща. Именно затова тя е
в портфолиото на София в кандидатурата й за
Столица на културата 2019г.
Благодарим от сърце на всички – на нашите партньори, презентатори и доброволци, с които заедно
представяме новите ролеви модели на модерното
проспериращо общество на знанието – учените!

Любов Костова
Директор на Британски съвет България
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8-11 май
театър София и
ПАРК ЗАИМОВ

МАНИПУЛИРАНА
РЕПРОДУКЦИЯ

АКЦЕНТИ

АКЦЕНТИ

Да бъдеш човек

Запознай се с мозъка си

8

май

Откриване на фестивала и презентация
на лорд Робърт Уинстън
8 май (четвъртък) | 18:00 |
сцена Арена
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Сигурно сте попадали на някоя от популярните
серии на BBC Човешкото тяло, Суперчовек, Тайни
ят живот на близнаците, Дете на нашето време
или Човешките инстинкти. Това, което ги свързва,
е техният още по-популярен автор проф. Робърт
Уинстън. За филма си Човешкото тяло, който
преди време се разпространяваше в България с
тиража на вестник Капитал, Уинстън е носител
на наградата на британската филмова академия
BAFTA.
В последните си трудове проф. Уинстън поставя
етични въпроси за историята, смисъла и използването на репродуктивното генно инженерство.
С това е свързана и темата на презентацията
му, с която ще открие Софийския фестивал на
науката на 8 май.
Робърт Уинстън е професор по Наука и общество
в Импириъл Колидж, Лондон. През 70-те години
на 20 век той доразвива техниките, с които се
подобрява лечението на безплодието, а по-късно
става пионер в усъвършенстването на ин витро
оплождането, и разработва предимплантационната диагностика. Изследователската му дейност
продължава в Института по репродуктивна биология на Импириъл Колидж с цел повишаване на
успеваемостта на трансплантации при хората.
Автор е на над 300 публикации в реферирани издания. Последните му изследвания са в областта
на модификация на гените за по-добро лечение на
редица заболявания.
Професор Уинстън е дълбоко отдаден на комуникацията на науката като водещ на многобройни
телевизионни и радио предавания с множество
награди и автор на 20 книги.
Удостоен със званието Лорд през 1995г., той често се застъпва за ролята на образованието, науката, медицината и изкуствата пред Камарата на
Лордовете в британския парламент. От 1999г. до
2002г. е председател на Парламентарната комисия по наука и технологии. Страстен почитател е
на класическата музика, предвоенните автомобили, футболен клуб Арсенал и хубавото вино.

ЗАПОЗНАЙ СЕ
С МОЗЪКА СИ
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Той се завръща! След огромния успех на шоуто Бар
Наука в първото издание на фестивала през 2011г.,
вече ни е време за нова порция от невероятния
Франк Бърнет.
Този път Франк ще ни покани да се запознаем с
мозъка си, вместо просто да го използваме!
Не пропускайте този забавен микс от демонстрации и игри, които ще ви помогнат да научите повече за мозъка си. Кои части за какво отговарят?
Какво обърква мозъка? Има ли мозъкът таен живот? Има ли разлика между мозъка на мъжа и този
на жената?
Освен, че е много забавен и притежава невероятна харизма, с която ще ви завладее завинаги,
Франк Бърнет е първият професор по комуникация
на науката в Обединеното кралство. Той е и сред
основателите на най-големия британски фестивал на науката – този в град Челтнъм, където
се провежда международният финал на конкурса
Лаборатория за слава FameLab.
Франк е шотландец и завършва биохимия в найпрестижния в страната Университет Сейнт Ан
дрюс. Заминава като доброволец за една година в
Судан, където работи като актьор по англоезичния им ТВ канал. Това го убеждава, че актьорството го влече, но при завръщането си у дома прави
компромис и кандидатства за докторантура по
Ендокринология в Университета Оксфорд, като
успоредно с това се опитва да пробие в университетския театрален клуб.
Постепенно започнал да се занимава и с комуникация на науката, през 1996г. Франк се мести в
Бристол, където основава Отдела за комуникация
на науката в Университета на Западна Англия.

май

Научно шоу с проф. Франк Бърнет
10 май (събота) | 20:00 | сцена Арена
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АКЦЕНТИ

Кой ще бъде българското
лице на науката за 2014?

Какво е общото между трансплантирането на органи и канадската
дървесна жаба? Тази жаба има удивителната способност да спира
сърдечния си ритъм през зимата и напълно да замръзва, а през
пролетта да се “съживява” отново. Механизмът, чрез който канадската дървесна жаба предпазва органите си от поражения вследствие на замръзването, може да помогне на учените да открият
начин как по-дълго да съхраняват човешки органи за операции по

ЛАБОРАТОРИЯ
ЗА СЛАВА FAMELAB
Национален финал на конкурса за популярна наука
9 май (петък) | 19:00 | сцена Арена
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9

май

трансплантация. С тази история ирландецът Фъргъс Маколиф
спечели международния финал на
конкурса за млади учени Лабора
тория за слава FameLab в Обединеното кралство през 2013г.
Удивително е как на пръв поглед
сложни въпроси могат да бъдат
обяснени по съвсем кратък и разбираем начин. Това е магията на
единствения по рода си конкурс
Лаборатория за слава FameLab,
който за 8-ма поредна година
търси българското лице на науката. Търси онези млади учени,
чиято страст към науката може
да зарази хора от най-различни
възрасти и професии.
Конкурсът, създаден от Челтнъмския фестивал на науката в
Обединеното кралство, станал
международен благодарение на
Британския съвет, се провежда
в над 25 страни по целия свят.
България участва още от самото му начало преди 8 години благодарение на партньорството
между Британски съвет, Министерството на образованието и
науката и Форум Демокрит. От
тази година конкурсът се подкрепя и от Аурубис България, която ще даде специална награда
на един от финалистите. Основни медийни партньори са National
Geographic Channel Bulgaria и
Българската национална телевизия.

8-11 май
театър София и
ПАРК ЗАИМОВ

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

Освен зоните за експерименти и опити на открито,
фестивалът включва и десетки събития за различни
възрасти. Те се провеждат паралелно на двете
основни сцени – Арена и Лаборатория. Цветовете, с
които събитията са означени на схемата, показват за
каква публика са подходящи.
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май
петък

Сцена Арена
10:30–11:00

Променя ли се режимът
на валежите в България?

11:00–11:30

8

май

12:00–12:30

четвъртък

12:30–13:00

Сцена Лаборатория

11:30–12:00

12:00–12:30

Кой е спътникът НАТАЛИЯ?

14:30–15:00

13:30–14:00

София–град
на научната култура

15:00–15:30
15:30–16:00
16:00–16:30

Професия програмист

16:30–17:00
17:00–17:30

Белият рицар
на нанотехнологиите

17:30–18:00
18:00–18:30
18:30–19:00
19:00–19:30
19:30–20:00

Манипулирана
репродукция

Генетика в магическия свят

14:00–14:30
14:30–15:00

14:30–15:00

15:00–15:30

15:00–15:30

15:30–16:00

15:30–16:00

16:00–16:30

16:00–16:30

16:30–17:00

16:30–17:00

17:00–17:30
17:30–18:00

17:30–18:00
18:00–18:30

18:30–19:00

18:30–19:00

19:00–19:30

19:00–19:30

19:30–20:00

Изпитай професора

19:30–20:00
20:00–20:30
20:30–21:00
21:00–21:30

14:00–14:30
14:30–15:00
15:00–15:30

Къде са птиците на Гуам?
Аз, роботът –
от R2D2 до Sonny

15:30–16:00
16:00–16:30
16:30–17:00

Химически мистерии

17:00–17:30

18:00–18:30

12:30–13:00
13:00–13:30

13:30–14:00

Сцена Лаборатория

11:00–11:30
11:30–12:00

13:00–13:30

Сцена Арена

10:30–11:00

Добре дошли на Марс

17:00–17:30
17:30–18:00
18:00–18:30

Повече от пет

18:30–19:00
19:00–19:30

Национален финал на
Лаборатория за слава
FameLab

19:30–20:00

Размерът има значение

20:00–20:30
20:30–21:00
21:00–21:30

6 до 12 години
12 до 15 години
над 15 години
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8-11 май
театър София и
ПАРК ЗАИМОВ

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

10

11

събота

неделя

май

10:30–11:00

май

Сцена Арена

Сцена Лаборатория

Математическо
магическо шоу

Аз все още
съм бозайник

10:30–11:00

10:30–11:00

11:00–11:30

11:00–11:30

11:30–12:00

11:30–12:00

11:30–12:00

12:00–12:30

12:00–12:30

12:00–12:30

12:30–13:00

12:30–13:00

13:00–13:30

13:00–13:30

11:00–11:30

12:30–13:00
13:00–13:30

Предпремиерна
прожекция на Космос

13:30–14:00
14:00–14:30
14:30–15:00

Скеч наука сезон 2 –
Мозъкопръсване

Забавни физични
експерименти

Фабрика за резервни
части – 3D принтиране

15:00–15:30

Пчелна математика

15:30–16:00

С дъх на молекули

16:30–17:00
17:00–17:30
17:30–18:00

Геният зад
Анти-Нобеловите награди

19:00–19:30

15:30–16:00
16:00–16:30

За мишките
и хората

16:30–17:00
17:00–17:30

14:00–14:30

Молекулярна
гастрономия

Chemgeneration Lab

15:30–16:00

17:00–17:30
17:30–18:00

12:00–12:30

Разширяващата
се Вселена
Защо клетки и ДНК?

12:30–13:00
13:00–13:30
13:30–14:00

Прецаканите животни
Науката
на възникването

14:00–14:30
14:30–15:00
15:00–15:30

NanoArt – наука, изкуство
и още нещо
Душата на машината

16:00–16:30
16:30–17:00

11:00–11:30
11:30–12:00

14:30–15:00
15:00–15:30

10:30–11:00

15:30–16:00
16:00–16:30
16:30–17:00

Завръщане в бъдещето
Дяволът носи… софтуер

17:00–17:30
17:30–18:00

18:00–18:30

Да ядеш… камъни
Адска жега или нова ледникова
епоха – какво ни чака?

18:30–19:00
19:00–19:30

19:30–20:00

19:30–20:00

20:00–20:30

20:00–20:30

20:30–21:00

13:30–14:00

Сцена Лаборатория

17:30–18:00

18:00–18:30
18:30–19:00

14:00–14:30
14:30–15:00

15:00–15:30

16:00–16:30

13:30–14:00

Сцена Арена

Запознай се с мозъка си

20:30–21:00

6 до 12 години
12 до 15 години
над 15 години
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8-11 май
театър София и
ПАРК ЗАИМОВ

ЕКСПЛОРАТОРИУМ

ЕКСПЛОРАТОРИУМ

Тук навярно ще искате да дойдете поне няколко пъти!
В шатра Експлораториум можете да видите
науката в действие.

Учените ще ви показват експерименти, ще играете на игри,
ще научите как да си направите облак в бутилка
и още много други забавни, но и полезни неща.

Работно време:

8

9 10

11

10:30–20:00

10:30–17:00

май

14:00–20:00

Сляпа баба в джунглата

май

май

май

Тропическата нощ се оглася от безброй животни. Как обаче те се ориентират в тази същинска
джунгла, при това в абсолютен мрак? По какъв
начин хищниците откриват своите жертви и как
дребните животни се пазят да не станат нечия
вечеря? Какви са правилата на Сляпата баба в
дъждовните тропически гори? Запознайте се с
Антония Хубанчева – една изследователка, която
преброди амазонската джунгла.

Я кажи ми,
облаче ле бяло…

Математически игри
и главоблъсканици

Как се раждат и къде живеят облаците? Наистина ли пием същата вода, която са пили и динозаврите? Всички снежинки ли са различни? Как да си
направим облак в бутилка? Научете за облаците,
кръговрата на водата, дъжда и снега чрез експерименти с подръчни материали. Ще ви разказва
фестивалният екип от синоптици – Цветан Симеонов, докторант в СУ; Надежда Йорданова, докторант в СУ; Николай Пенов, синоптик в НИМХ-БАН;
Ивайло Славов – синоптик в ТВ-МЕТ.

Тримерни главоблъсканици, двумерни пъзели, невъзможни фигури, загадъчни ребуси и какво ли още
не. На щанда на Центъра за забавна математика
ще има за всекиго по нещо! Децата ще могат да
премерят математически сили със себе си, със
своите приятели и родители на една от логическите игри, а после всички заедно ще се впуснат
във веселба с вълшебния кръг на числата.

Странна светлина

Докоснете се до магията на роботиката. Елате
да видите какви роботи са ви подготвили тази година нашите приятели Робопартанците и научете как могат да бъдат програмирани за различни
дейности. Училище по роботика Robopartans има
за цел да събуди и затвърди интереса на учениците към физика, информационни и комуникационни
технологии.

Вижте как са се променили източниците на светлина от началото на века до днес. Запознайте се
с физичните принципи зад всяка една лампа и почувствайте фотоните около вас. Химикът Христо
Колев ще ви покаже негови дизайнерски решения,
както и отдавна забравени, но също толкова красиви антични лампи.

В пещерата
Как се образуват сталактити и сталагмити? Как
се връзва възел достатъчно здраво, че да се спуснеш до дъното на пещерата? Кои са обитателите
на подземния свят? Как виждат те на тъмно и
още много други тайни на чудния свят на пещерите ще научите от инженери, еколози и биолози от
Пещерен клуб и Спелео училище София.
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Фабрика за роботи

Био игри
Какво има в бактериалните колонии? Какво е основа и киселина? За какво се използва pH скалата?
Можем ли да разделим смес, направена от различни
цветове? Научете отговорите заедно с Био игри –
експериментирайте с pH индикатор, смесвайте и
разделяйте цветове, вижте бактериални колонии,
за да разберете какво представляват те.

15

ЗОНА 42
Следвайки нашия Наръчник на научния стопаджия, елате в зона 42,
за да надникнете в бъдещето, но и да видите какви
са били технологиите в миналото. Тук ще откриете как работят
3D принтерите, как са изглеждали първите модели на някои машини
и ще научите повече за полярните изследователи.

3D принтер
Резервни части за машини и хора. Производство
по мярка и точно когато имаме нужда от нещо.
3D принтирането е технологията, която ни позволява да създаваме и да бъдем наистина себе си.
На щанда на Print3d.bg ще се докоснете до предмети, направени само преди няколко часа и ще
можете да проследите процеса по създаването
им! Задавайте колкото въпроси можете, за да не
изостанете от бъдещето. Някои от посетителите могат да си тръгнат с нещо топло извадено
от 3D принтера.

Технологии на миналото
Ако машините ви се струват сложни при нас можете да видите и да разберете как работят някои
от основните им елементи. Какво става, когато
нещо се движи по кръг? Ще можете сами да задвижите различни неща, а също и да направите
свой експеримент.
Екип на Национален
Политехнически музей

Полярен изследовател
Проверете знанията си за полярните животни
със забавни игри, подготвени от българските антарктици. А знаете ли каква е разликата между
Арктика и Антарктика? Кои животни можете да
срещнете там? Потопете се в живота на полярния изследовател.
Екип на Асоциация на младите
полярни изследователи

Научна книжарница
Изберете си книги от колекциите на Ciela и Академично издателство Проф. Марин Дринов.
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театър София и
ПАРК ЗАИМОВ

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

8

май

театър София и
ПАРК ЗАИМОВ

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

четвъртък

8

май
четвъртък

БЕЛИЯТ РИЦАР НА НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ
17:00 | сцена Лаборатория | за възраст 12-15 | вход свободен
Нанотехнологиите са една от най-горещите области в науката и всяка година попадат в медиите с
нови причудливи открития – от нано-понички, които доставят лекарства в болни клетки, през самопочистващи се чорапи и незапотяващи се прозорци. Химиците Нина Кънева, докторант по неорганична
химия във факултета по Химия и фармация на СУ, и Божидар Стефанов, докторант по нанотехнологии
в Университета Упсала в Швеция, ще ви покажат интерактивни експерименти с един прекрасен материал, чиято наноформа има наистина благородни приложения – титановия диоксид. Ще научите как
сами да си направите нанофилтър, елиминиращ токсични или лошо миришещи молекули от въздуха, а
също и как слънчевата светлина може да се използва, за да се осигури чиста вода.

МАНИПУЛИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
18:00 | сцена Арена | за възраст 15+ | вход с билети

ПРОФЕСИЯ
ПРОГРАМИСТ
16:00 | сцена Лаборатория |
за възраст 15+ |
вход свободен

СОФИЯ – ГРАД НА НАУЧНАТА КУЛТУРА
14:30 | сцена Лаборатория | за възраст 15+ | вход свободен
Преди да започне програмата на фестивала ви провокираме да помислим заедно как да превърнем София в град на научната култура.
Учените от сдружение Форум Демокрит ще представят какво се
случва в повече от 70 града в Европа след края на проекта PLACES.
Какво е необходимо, за да бъде науката още по-видима част от
културния живот на столицата?
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Какво е да си програмист, предприемач и учен в България? Какво е нужно на един ученик, за да
постигне успех в тази професия
и какви са възможностите пред
него?
Светлин Наков е един от найуспешните млади хора, носител
на президентското отличие в
сферата на информационните и
комуникационни технологии – наградата Джон Атанасов. Светлин е вдъхновил хиляди млади
хора да се захванат с програмиране, наука и технологии, а в момента се занимава с мащабния
образователен проект за фондация Софтуерен университет.
Събитието се осъществява в
партньорство с Администрацията
на президента.

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.
Istituto

Генетичните технологии могат да бъдат използвани, за да
създаваме по-интелигентни,
по-силни и по-атрактивни поколения. А трябва ли? Подобряването на човешки качества по
време на репродуктивния процес
може да има сериозни последици
за отделния човек и обществото като цяло. В последните си
трудове проф. Робърт Уинстън
поставя етични въпроси за историята, смисъла и използването на репродуктивното генно
инженерство. С това е свързана
и темата на презентацията му,
с която ще открие Софийския
фестивал на науката тази година. Проф. Робърт Уинстън е
познат от популярните серии
на BBC Човешкото тяло, Супер
човек, Тайният живот на близ
наците, Дете на нашето време,
Човешките инстинкти и много
други. През 70-те години на 20
век той доразвива техниките, с
които се подобрява лечението
на безплодието, а по-късно става пионер в усъвършенстването
на ин витро оплождането, и разработва предимплантационната
диагностика.

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.
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театър София и
ПАРК ЗАИМОВ

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

9

май

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

петък

ПРОМЕНЯ ЛИ СЕ РЕЖИМЪТ
НА ВАЛЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ
10:30 | сцена Лаборатория | за възраст 15+ | вход свободен
Вали ли повече през зимата отколкото през лятото? Доц. Иван
Дреновски от Югозападния университет в Благоевград ще покаже
как могат да се анализират данните за колебанията на валежите в
България през последните почти 20 години. Променя ли се режимът
на валежите у нас и какви ще са последиците от това?

ГЕНЕТИКА В
МАГИЧЕСКИЯ СВЯТ
13:30 | сцена Лаборатория |
за възраст 12-15 |
вход свободен

КОЙ Е СПЪТНИКЪТ НАТАЛИЯ?
12:00 | сцена Лаборатория | за възраст 12-15 | вход свободен
Знаете ли, че спътник от системата GALILEO носи името на българско дете от Варна? Научете как да откривате тайни, съкровища и изчезнали малайзийски самолети. Полярният изследовател
и асистент в Минно-геоложки университет Аспарух Камбуров и
Таня Славова, докторант от Университета по архитектура, строителство и геодезия, ще ви запознаят със съвременните глобални
системи за спътникова навигация. Колко високо са спътниците,
колко са точни техните сигнали и какви орбити заемат? Може
дори да направите своите първи измервания в района на парка и да
видите резултатите от тях.
Събитието е в партньорство
с Асоциация на младите полярни изследователи.

Могат ли два зелени дракона да
си родят жълто бебе? Ако висок
и строен елф се ожени за хобитско момиче, дали децата им ще
са с човешки ръст? Ако искате
да разберете защо родителите
на Хърмаяни от поредицата Хари
Потър са обикновени хора, елате да направите своите първи
стъпки в генетиката с бъдещата лекарка Виктория Илиева.

ИЗПИТАЙ
ПРОФЕСОРА
14:00 | сцена Арена |
за възраст 12-15 |
вход свободен

9

май
петък

АЗ, РОБОТЪТ – ОТ R2D2 ДО SONNY
15:30 | сцена Арена | за възраст 15+ | вход с билети
Всички говорят за изкуствен интелект, но знаем ли всъщност
какво представлява? Каква е
еволюцията в роботиката – от
първите класически модели до
новото поколение, вдъхновено
от мозъка и нервната система
на човека? Доколко е възможно бъдещето, начертано в научната фантастика на Айзък
Азимов? Научете от Светлин
Пенков, докторант по Роботика
в Единбургския университет.

КЪДЕ СА ПТИЦИТЕ НА ГУАМ?
15:00 | сцена Лаборатория | за възраст 12-15 | вход свободен
Представете си джунгла на тихоокеански остров, в която цари
тишина… Къде изчезнаха птиците на остров Гуам? Естествено
явление или резултат от човешка намеса? Ще научите от Димитър
Желев, докторант по География в СУ, учител в Американския колеж
и съосновател на сайта geograf.bg.

ХИМИЧЕСКИ
МИСТЕРИИ
16:30 | сцена Лаборатория |
за възраст 15+ | вход свободен
Има едва няколко химични елемента, които могат да създават
сложни молекули с водорода. Всички сме чували за въглеводородите
– от малките пробан и бутан в
природния газ до октана в автомобилните горива. Създаването
на големи молекули обаче не е супер сила само на въглерода. Начинът, по който борът и водородът
се свързват, се оказва една истинска молекулна загадка, донесла не една, а цели две Нобелови
награди по химия. Борът проявява
въображение и неговите молекули са триизмерни и приличат на
малки сфери. За тези химически
мистерии ще ни разкаже Иржи
Долански, национален победител
в конкурса Лаборатория за слава
в Чехия през 2013г.
Гостува в България в партньорство
с Чешкия културен център.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА МАРС
17:00 | сцена Арена | за възраст 15+ |
вход с билети

Какво се взривява в Големия
взрив? Как нещо толкова малко
като вирусите може да ни разболее? Има ли край космоса? Защо
небето е синьо? Защо водата е
прозрачна? Колко далече са звездите? Децата ще могат да зададат своите най-трудни въпроси
на трима известни учени – ядрения физик Леандър Литов, вирусолога Любомира Николаева-Гломб и
астронома Валери Голев.
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Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.

Знаете ли, че според някои изследователи, животът на Земята е дошъл от...Марс? Ето защо
изследването на Червената планета е важно за
нашето минало, но и още по-важно за нашето
бъдеще! Какви са последните научни резултати,
какви проекти предстоят, кога ще можем да заселим Марс (ама наистина), всичко това може да
разберете от астрофизиците Владимир Божилов
и Никола Каравасилев.

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.

21

театър София и
ПАРК ЗАИМОВ

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

9

май

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

май

петък

ПОВЕЧЕ ОТ
18:00 | сцена Лаборатория | за възраст 15+ | вход свободен
Винаги са ни казвали, че имаме 5 сетива. Всъщност обаче са много
повече и всеки ден несъзнателно използваме много от тях без това
да ни прави супергерои. Как усещаме температурата? Как знаем
кога трябва да дишаме по-бързо? Човешкото тяло е невероятна машина, способна да реагира спрямо всякакви фактори в най-различни
ситуации. И всичко това сме получили по рождение, без намесата
на никоя свръх сила. Сетивата на някои животни обаче наистина
изглеждат свръхестествени. Научете повече за това от Илария
Занарди, национален победител в конкурса Лаборатория за слава в
Италия през 2013г.
Илария гостува в България в партньорство
с Италианския културен институт.

Istituto
Italiano
di
Cultura
SOFIA

НАЦИОНАЛЕН ФИНАЛ
НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЛАВА FAMELAB
19:00 | сцена Арена | за възраст 15+ | вход свободен

За 8-ма поредна година конкурсът Лаборатория за слава FameLab
търси българското лице на науката. Какво ще ни разкажат в своите 3 минути финалистите и кой ще отиде на големия международен финал на конкурса в Обединеното кралство? Журито и тази
година ще търси онази комбинация от харизма, комуникативност и
научна достоверност, която ще превърне някой от кандидатите в
международна звезда. Зрителите също ще могат да изберат свой
фаворит.
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РАЗМЕРЪТ
ИМА ЗНАЧЕНИЕ
19:30 | сцена Лаборатория |
за възраст 15+ | вход свободен

Как науката може да помогне на
модната индустрия? С помощта
на 3D скенери за цяло тяло през
2000г. във Великобритания се
направи национално проучване
за мерките на 11000 възрастни.
Проучването, финансирано от
британското правителство и
шивашката индустрия, се осъществи от 8 университета.
Проектът SizeUK, придобил широка популярност в медиите в
Обединеното кралство, ще бъде
представен от Андрю Крофърд.
Той е директор на компанията
Сайзмик и специалист в търговските приложения на триизмерни данни. Андрю Крофърд и
екипът му търсят партньори за
осъществяването на проекта и
в Югоизточна Европа.
Събитието се осъществява
в партньорство със
София Тех Парк – първият научен и
технологичен парк
в България.

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.

10
събота

МАТЕМАТИЧЕСКО МАГИЧЕСКО ШОУ
10:30 | сцена Арена | за възраст 6-12 | вход свободен

АЗ СЪМ БОЗАЙНИК
10:30 | сцена Лаборатория |
за възраст 6-12 | вход свободен

Да – аз, ти, той и тя сме бозайници. Но не само хората сме бозайници, а и котките, кучетата,
конете, прасетата, лъвовете и
кой ли още не. Научете от Тома
Щилиянов, студент по Ветеринарна медицина в ЛТУ, всичко за
бозайниците и техните особености и поведение. Една забавна
презентация за деца и ученици.

ЗАБАВНИ ФИЗИЧНИ
ЕКСПЕРИМЕНТИ
12:00 | сцена Лаборатория |
за възраст 6-12 | вход свободен

Двете математички Светлана и Галя от Центъра за забавна ма
тематика мечтаят да бъдат истински магьосници. За целта те
трябва да умеят да четат мисли, да правят невъзможни неща,
да карат различни предмети да изчезват и да се появяват. Дали
математиката и тайните за числата и геометричните фигури,
които те знаят, ще им помогнат да си спечелят магьосническа
титла? Крайното решение е в ръцете на публиката, но те ще се
опитат да я спечелят като им издадат някоя и друга тайна от
магическия свят на математиката! Математическите фокуси са
увлекателен начин за демонстриране на някои закономерности в
математиката. Децата ще се научат на тези тайни, за да може
после да влизат в ролята на фокусници и да приложат наученото
пред своята първа аудитория.

Как да правим забавни физични експерименти в домашни
условия? Нека ви покажат доц.
д-р Тодорка Димитрова от Пловдивския университет и ученикът Лъчезар Димитров. Те ще
ви демонстрират атрактивни
експерименти, които могат да
се повторят лесно, бързо и с помощта на подръчни средства.
След миналогодишния фестивал
Лъчезар се “запали” още повече и
вече цяла година “колекционира”
експерименти. Елате да видите някои от тях, за които може
дори да не подозирате, че всъщност сте учили в училище.

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.
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ПРЕДПРЕМИЕРНА
ПРОЖЕКЦИЯ НА КОСМОС
12:30 | сцена Арена | за възраст 15+ | вход свободен

СКЕЧ НАУКА
СЕЗОН 2:
МОЗЪКОПРЪСВАНЕ
14:00 | сцена Арена |
за възраст 12-15 |
вход свободен

National Geographic Channel и Британски съвет ви канят на едно
незабравимо пътешествие. Документалният канал ще представи
премиерно за България Сестрите на Слънцето – епизод от телевизионната поредица Космос. Водещ е прочутият астрофизик д-р
Нийл Деграс Тайсън, който ще ни разкаже за звездите и интереса
на древните хора към тях. Специален гост преди
началото на прожекцията ще бъде Райчо Райчев,
директор на програма Космически предизвика
телства.

ФАБРИКА ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
13:30 | сцена Лаборатория | за възраст 15+ | вход свободен
Резервни части за машини и хора. Производство по мярка и точно
когато имаме нужда от нещо. 3D принтирането е технологията,
която ни позволява да създаваме и да бъдем наистина себе си. Ще
научите как 3D принтера създава обекти от дигитален код! Ще
създадем нещо заедно на сцената и ще го принтираме. И за накрая
ще видим реална резервна част за човек…Ще научите всичко това
от Print3D.bg, част от екипа на ЧИПО Лабс, чиято цел е да се създаде нискобюджетна протеза (Smart Hand).
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Научна импро-супа в състав: научни куриози, голям купон, участие от публиката, гарантирано
съдържание на хумор (мин. 37%)
плюс следи от пълен хаос. След
огромния успех на фестивала
през 2013г. шоуто Скеч наука
се завръща със Сезон 2: Мозъко
пръсване. Младите учени-финалисти от Лаборатория за слава
FameLab имат нужда от помощ,
за да преведат науката на езика
на театъра. Вземете участие в
импровизирани игри, сценки и
скечове, които не само ще ви
забавляват, но и ще ви обяснят
някои интересни природни феномени. Предизвикваме публиката
да напъне мозъка си и да направи
не-научни открития чрез научния
метод и научни открития чрез
всякакви не-научни методи.

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.

10
събота

IT’S A KIND
OF MAGIC
14:00 | Шатра
Ескплораториум | за възраст
12-15 | вход свободен

ИСТОРИИ С ДЪХ НА МОЛЕКУЛИ
15:30 | сцена Арена | за възраст 15+ | вход с билети

Кой би предположил, че един от
любимите учители по английски
език в Британски съвет всъщност има бакалавърска степен
по физика? И тъй като ние сме
пълни с изненади, заповядайте
да видите какви магии ще ви
забърка Дейвид Хау и докато се
опитвате да ги повторите, научете малко научни термини на
английски.

ПЧЕЛНА
МАТЕМАТИКА
15:00 | сцена Лаборатория |
за възраст 6-12 | вход свободен
Ще надникнем с лупата на изследователи и математици в света на пчелите, за да открием
тайната на техния изумителен
труд! Но какво общо имат пчеличките с математиката? Децата ще проведат експеримент
с геометрични фигури, за да открият сами защо сапунените
балони и гнездата на птиците
са кръгли, а пчелните пити са
шестоъгълни! Математичките
от Центъра за забавна мате
матика ще променят начина, по
който виждаме света около нас,
ще направят хапването на мед
по-математическо, а математиката по-сладка!

Защо Адът мирише на сяра? Могат ли киселите краставички да са
феромон? Какво е общото между лошата бира и скункса? Свикнали
сме да казваме, че във въздуха се носи какво ли не – любов, море,
добро настроение… Учените обаче са единодушни, че във въздуха
се носят предимно молекули. Обонянието ни не е нищо повече от
водеща ни за носа химическа илюзия. От уханието на розата през
есенните аромати от приготвянето на зимнината до нотките,
свързани с любимия човек, всички тези усещания всъщност са химическа реакция между различни молекули и един наистина прецизен химически детектор – нашият нос. Химикът и докторант по
нано-технологии Божидар Стефанов ще ни разкаже как можем да
превърнем туршията и аспирина в съставки за луксозен парфюм.

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.
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ЗА МИШКИТЕ
ГЕНИЯТ ЗАД
И ХОРАТА
АНТИ-НОБЕЛОВИТЕ НАГРАДИ
17:00 | сцена Арена | за възраст 15+ | вход с билети
16:30 | сцена Лаборатория |
за възраст 6-12 | вход свободен

Мишките и хората живеят заедно от зараждането на цивилизацията. Днес се използват като
експериментални животни в науката. А заплаха ли са те за хората? Можем ли да се справим с
тях? И възможно ли е гризачите
да ни наследят като доминиращ
вид на Земята, ако човечеството загине или се пресели на друга планета? Главният редактор
на списание BBC Знание Христо
Димитров ще ни разкаже кое е
общото между конкуренцията за
храна при мишките и хората, ролята на плъховете в технологичното развитие или пък в зараждането на научното мислене.

Накъде върви в момента климатът на Земята?
Спря ли глобалното затопляне или е в отпуск?
Предстои ли нова Ледникова епоха и кога? Докъде
е стигнала науката за земния климат и какво ни
каза последният доклад на Междуправителствената комисия за измененията на климата от
2013г.? Метеоролозите Ивайло Славов и Цветан
Симеонов ще ни запознаят с най-новите развития
на тези толкова спорни въпроси.

ДА ЯДЕШ… КАМЪНИ
18:00 | сцена Лаборатория | за възраст 15+ | вход свободен
Защо да се лишавате доброволно от дневната светлина? Защо да стоите с мокри дрехи при температури близки до нулата? Защо да се стремите не към върха, а към дъното? Защото най-същественото
е невидимо за очите. Погледнете през микроскопа на молекулярната биоложка Виолета Желязкова
и студентката по екология Ния Тошкова, за да разберете що за организми ядат камъни и кое прави
живота под земята възможен.
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ЗАПОЗНАЙ СЕ С МОЗЪКА СИ
20:00 | сцена Арена |
за възраст 15+ | вход с билети

АДСКА ЖЕГА ИЛИ НОВА
ЛЕДНИКОВА ЕПОХА –
КАКВО НИ ЧАКА?
18:30 | сцена Арена |
за възраст 15+ | вход с билети

Освен Нобелови награди от години съществуват и т.нар. АнтиНобелови награди или ИГ-Нобел, представящи науката от една позабавна, по-различна, но и все така важна страна. Химик, физик и
биолог ще разгледат най-интересните научни открития, правени
в последните години. Само тук ще разберете защо левитиращите
жаби са толкова важни за науката и човечеството, както и още
много изненадващи открития!

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.

10

11
май

неделя

Франк Бърнет ни кани да се запознаем с мозъка
си, вместо просто да го използваме! Кои части
за какво отговарят? Какво обърква мозъка? Има
ли мозъкът таен живот? Има ли разлика между
мозъка на мъжа и този на жената? Забавен микс
от демонстрации и игри, които ще ви помогнат
да научите повече за мозъка си.
Освен, че притежава невероятна харизма, с която
ще ви завладее завинаги, Франк Бърнет е невроендокринолог и първият професор по комуникация
на науката в Обединеното кралство. Той е сред
основателите на най-големия британски фестивал на науката – този в град Челтнъм, където
се провежда международният финал на конкурса
Лаборатория за слава FameLab.

Молекулярна ГАСТРОНОМИЯ
10:30 | сцена Арена |
за възраст 15+ | вход свободен
Тази година ви предлагаме завладяващо пътешествие в света на молекулярната кухня и здравословното хранене. Необходими са ви правилните
инструменти, малко ноу-хау и разбира се щипка ентусиазъм, за да превърнете кухнята си в най-вкусното място на света. Олио на око и сол на вкус?
О, не, това отдавна не е на мода сред кулинарите.
Химията е новото гурме! Всичко това с помощта
на кулинарно училище Amuse Bouche (Амюз Буш) и
магазинът за истинска храна Foodies'.

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.
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НАУКАТА НА
ВЪЗНИКВАНЕТО
14:00 | сцена Лаборатория |
за възраст 15+ | вход свободен

Ще ви помогнем да се докоснете до най-интересната и вълнуваща
страна на химията – експериментите! Chemgeneration Lab е преносима химична лаборатория за ученици. В нея можете да направите
със собствените си ръце някои забавни и интересни химични опити.
Ще ви помагат студентите от Корпуса за бързо гърмене (сещате
се за какво става дума) на Факултета по химия и фармация в СУ.
Убедете се сами, че химията не само лежи в основата на нашия бит
и цивилизация, но е и много забавна! Лабораторията е част от кампанията Chemgeneration, започнала през 2011 чрез сътрудничеството на BASF България и редица български научни и образователни
институции, работещи в областта на химията.

ЗАЩО
КЛЕТКИ И ДНК?
12:30 | сцена Лаборатория |
за възраст 6-12 | вход свободен

Как стигаме от кварките до
човешкия мозък, а не можем да
решим квантовото уравнение на
любовта? Физикът Стефан Николов от Пловдивския университет ще забърка научната супа
на възникването – ренесансови
резистори, златното сечение,
спиралите на растенията, градовете от ЛЕГО, клетъчните
автомати, играта на живота и
какви ли още не.

ПРЕЦАКАНИТЕ ЖИВОТНИ
13:30 | сцена Арена | за възраст 15+ | вход с билети
Защо отбягваме някои животни само защото не отговарят на
нашите разбирания за красота? Дали това не е много специален
начин да избегнат враговете си или просто са толкова заети и
несуетни, че нямат време дори да се погледнат как изглеждат?
Защо никой не обича лисиците и дали те са толкова подмолни, колкото ги представят приказките? Ще разберете от студентите
по ветеринарна медицина от Лесотехническия университет Тома
Щилиянов и Кристина Гарнизова.

Гравитация, гравитационни вълни и разширяващата се Вселена –
за това ли ще са следващите Нобелови награди по физика? През
март 2014г. американски астрономи откриха следи от първичните
гравитационни вълни – първото ехо от Големия взрив. Вълните свидетелстват за изключително бързото разширяване на Вселената
в първите мигове на нейното съществуване. За най-новото откритие в областта на физиката ще разкаже проф. Стойчо Язаджиев
от Софийски университет Св. Климент Охридски.
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май

неделя

CHEMGENERATION LAB
10:30 | сцена Лаборатория | за възраст 12-15 | вход свободен

РАЗШИРЯВАЩАТА СЕ ВСЕЛЕНА
12:00 | сцена Арена | за възраст 15+ | вход свободен

11

Какво е ДНК? Защо е толкова важно? В този уъркшоп децата ще
разберат какво представляват
клетките чрез асоциации и ще
ги видят под микроскоп. Освен
това ще се научат как сами могат да изолират ДНК от киви или
ягоди. С помощта на биложката
Камелия Митева от Био игри
и генетичката Александрина
Джассем децата ще изработят
модел на ДНК от бонбони.

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.

NANO ART –
НАУКА, ИЗКУСТВО И ОЩЕ НЕЩО
15:00 | сцена Арена | за възраст 15+ | вход с билети
Nano [от гръцката дума νάννος – джудже] e размер по-малък от 1/80
000 от дебелината на човешкия косъм. Когато си малък всичко е
различно, а нано-размерните обекти са необикновени – златните
джуджета са ту лилави, ту сини и стават златно-жълти едва като
пораснат до микро. Изкуство е да правиш научни изводи за наноразмерния свят, където откриваме поп-арт, арт-деко и какво ли
не! Открийте способността на съвременната физика да провокира
нашето въображение. В света на нано-изкуството ще ни въведе
проф. Ана Пройкова от Катедра Атомна Физика на Софийски университет Св. Климент Охридски.

ДУШАТА
НА МАШИНАТА
15:30 | сцена Лаборатория |
за възраст 15+ | вход свободен
Ориент Експрес, Влакът-стрела,
теснолинейката… Какво прави
машината жива? Защо трака
влакът? И по какво добрата
машина си прилича с вкусната
гозба.
Научете как вдъхваме живот
на машините от инженера по
автоматизация Ростислав Димитров, докторант в ТУ-София и
финалист в конкурса Лаборато
рия за слава FameLab 2013.
Събитието се осъществява
в партньорство със
София Тех Парк – първият научен и
технологичен парк
в България.

Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.
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ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

11
май

неделя

ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО
16:30 | сцена Арена | за възраст 15+ | вход свободен

На официалното закриване на фестивала ви каним да погледнем
заедно в бъдещето. Какво да очакваме от технологиите и как науката ще промени живота ни – ще се свържем на живо с различни
точки по света, за да научим това от носителите на президентските отличия в сферата на информационните и комуникационни
технологии Джон Атанасов. Д-р Петър Кормушев (Италиански институт по технологии, Италия) и д-р Кузман Ганчев (Google, САЩ)
развиват активно самообучението на роботи и ще ни покажат на
какво можем да научим машината. С компютърната лингвистика и нейното място в дигиталната революция ще ни запознаят
д-р Преслав Наков (Qatar Computing Research Institute, Катар) и д-р
Ивелина Стоянова (БАН). Докторът по приложна биофизика Иван
Димов (Stanford University, САЩ) ще ни разкаже за медицинските
технологии от бъдещето, които дистанционно разчитат физиологичното ни състояние и идентифицират десетки хиляди болестни
ДНК маркери…чрез нашия смарт телефон. Показвайки една малка
част от разработките си, лауреатите на конкурса Джон Атанасов
от последните години ще ни открехнат вратата към един свят на
ръба на познатото.

ДЯВОЛЪТ НОСИ…
СОФТУЕР
17:00 | сцена Лаборатория |
за възраст 15+ | вход свободен

Модната индустрия отдавна се
стреми към възможността да
персонализира формата и размера на дрехите спрямо индивидуалните нужди на носещите ги.
Но за да са наистина дрехите
“лични”, те трябва да могат да
пресъздават нашите усещания
и чувства. Научете как компютърните и мобилните технологии могат да помогнат за това
от Петър Гулев, софтуерен инженер, д-р по Електрическо инженерство от Империъл Колидж,
Лондон. Работил е по различни
проекти в областта на изкуствения интелект и дигиталната
мода в Университета по изкуствата в Лондон.
Събитието се осъществява
в партньорство със
София Тех Парк – първият научен и
технологичен парк
в България.

Събитието се осъществява в партньорство
с Администрацията на президента.
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Билети можете да закупите на касата на Театър София и онлайн на www.sofiatheatre.eu. За безплатните събития е необходимо да си вземете пропуски от щанд Информация на фестивала.

