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КОСМОС
Зеленикаво-син залез на Марс и скритият Климт                              
На ръба на пространство-времето: как зърнахме черна дупка    
Погледни нагоре
Ad Finem – пътуване до края на времето
Лицето на черната дупка

ЗА УЧЕНИТЕ С �ЮБОВ
Научна�а �ар�а на Б���ар�я
О� ��бо���с��о�о ��м о��р���я�а 
Моят път в науката
Христо Пимпирев. Антарктическият стопаджия
Разбий професора

НАШАТА П�АНЕТА
„И���н�емн�“ с�е�� ��рху ре�ефа на Земя�а
Как виждаме промените на климата от Космоса
Човешкият отпечатък върху българската природа
От Арктика до обезлюдените села в България

ТЕХНО�ОГИЧНИЯТ НИ СВЯТ
Б��� сам �аборатор�я
Мно�ото ���а на наноматер�а��те 
Плазмата-супергерой
Къща от карти
ИИ, нарисувай ми овца
Куче или кексче
Фалшивите новини и алтернативните факти
Но ... Вината! Дадохме ли журналистиката на алгоритмите?

ПО-З�РАВИ
За�о ум�раме
Истината за затлъстяването
Вдишай, издишай: колко е важен чистият въздух
Изкуствена утроба

СЕМЕЙНО НА �ЕСТИВА�А
Му���а �а у���е
Ч�с�о � �рос�о �о�а 
Експерименти – световно турне!
Уф, че мирише!
Опа! е обратното на Еврика!
Въздух под налягане
Да си направим комета
Дванадесет, дузина, 12
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ВЪЗМОЖНИ ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА
Ор�ан��а�ор��е с� �а�а��а� �ра�о�о �а �ра�я� �ромен� � �ро�рама�а – �а��о 
� �а���е � часо�е�е на с�б���я�а, �а�а � ��� форма�а (�����а�ен ��� на ���о). 
За на�-а��уа�на �нформа��я с�е�е�е с�ран��а�а: www.beautifulscience.bg.

АКЦЕНТИ ВЪВ 
ФЕСТИВАЛНАТА ПРОГРАМА 2022

Традиционно събитията за деца са безплатни, а от тези за възрастни само малка част са с билети от 5 лв. 
Резервирайте места за безплатните събития и купете билети на сайта www.so�asciencefestival.bg.
Ще получите пропуските и билетите си на предоставения мейл при регистрацията.

За екипа ни тази година е изключително емоционална. Фестивалът вече ще се организира от Фондация 
„Красива наука”, през м. ноември стартираме фестивал и във Варна. Към екипа от създателите се 
присъединяват и нови лица. Дългогодишният патрон МОН застана твърдо зад тази смела, мащабна крачка, 
както и много партньори. Очакват ни повече от 100 събития в 10 пространства с близо 100 учени от няколко 
страни. Ще видим изложба за жените учени в Украйна, ще говорим за физическото и психично здраве на хора и 
животни, за опазване на планетата ни, за роувърите на Марс и как снимахме за първи път черна дупка. Ще 
чуем личните истории на големите учени и упованието в изкуствения интелект на младите. Ще дебатираме 
за фалшиви новини, изкуствени утроби и любими учени от киното. Ще се изненадаме за пореден път колко 
много наука има във всяко нещо – включително в числото 12. И докато стискаме палци на мисия „Артемис 1“ 
се радваме, че споделяме вълнението си с вас, защото вярваме, че усилията за срещи с науката имат огромен 
смисъл.

ВХОД

От екипа на фестивала



БЪ�ГАРСКАТА АКА�ЕМИЯ НА НАУКИТЕ ПРЕ�СТАВЯ
По��е� ��м Все�ена�а 

с Инс���у�а �о ас�роном�я
Но�� �ехно�о��� с Инс���у�а 
�о об�а � неор�ан�чна х�м�я

В���ебс��о�о на с�е���на�а 
с Инс���у�а �о е�е��рон��а

СУ „СВ. К�ИМЕНТ ОХРИ�СКИ” ПРЕ�СТАВЯ

Заба�на ф����а с ����чес��я фа�у��е� Та�н��е на Земя�а с Геолого-географския фа�у��е�

В час с дигиталното с �ан�ас��чн��е ме�а�� с 

Всяка година превръщаме част от фестивалното пространство 
в научен панаир. Посетете щандовете, за да се докоснете до света на авиацията, 
роботиката, водата, металите, човешкото тяло, Антарктида, Марс и много други.

ЗОНА ОТКРИВАТЕЛ

STEAM �еро� с П��е�ес���е � с�е�а на 
�р�ро�н�я �а� с 

Тази зона е със свободен вход от 10:00 до 18:00 часа.
Някои от щандовете участват и в двата дни, а други - само по един ден.

О��р�� м��рос�е�а с Инс���у� 
�о мо�е�у�ярна б�о�о��я 

И�с�е�о�а�е�� на �р�ро�а�а с 
На��она�н�я �р�ро�онаучен му�е� 

Ма�с�ор� на е���о���е �ехно�о��� 
с Инс���у�а �а б���арс�� е���

Тази зона е със свободен вход от 10:00 до 18:00 часа.ЗОНА ОТКРИВАТЕЛ 
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Ис��на�а �а �е��о�о с 
Ме����нс�� ун��ерс��е� – Соф�я

А��а��я, �роно�е 
� �осмона����а с ТУ – Соф�я

Гр��а �а �о�а – �р��а 
�а хора�а с УАСГ

Зе�ена енер��я с МГУ 
„С�. И�ан Р��с��“

С�е��� на ��е�о�е�е 
� арома���е с ХТМУ

Ком�ос� �о� ���она� 
с Clean&Circle

Гр��а �а ���ма�а с На��она�ен 
�о�ер��е�ен е�офон�

Ино�а��� с�с 
Соф�я Тех Пар�

8 ОКТОМВРИ 9 ОКТОМВРИ

Гео�раф�я �а �се�� с Гео�раф БГ � 
Б���арс�о �ео�рафс�о �ру�ес��о

Нау�а�а � нас с �НК

За робо���е реа�но � ��р�уа�но с ПИЦА

Ма��я�а � �расо�а�а�а на Mа�ема���а�а 
с Цен��р �о �аба�на ма�ема���а 

В с�е�а на �ом���р��е � е�е��рон��а�а 
с АБВ А�а�ем�я

М�а�� ��обре�а�е�� с Ун��ерс��е� �а �е�а        

Про�рам�ране �а �е�а с Mindhub

Ма����е �о�ем� учен� на Izzi Science for Kids    

Та�н� � �а�а��� о� ф��м��е с А�а�ем�я Сме�а�о

И�с�е��ане на Космоса! с А�а�ем�я Робо���а

Косм�чес�� Minecraft с Dev Academy

На Ан�ар����а с АПЕКС

1НИВО

0НИВО

И ОЩЕ

По�е� �о Марс с Робо�ар�анс 
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Тази зона е със свободен вход от 10:00 до 18:00 часа.
ЗОНА НАУКА

СТЕМ обра�о�ан�е с 
На��она�ен СТЕМ �ен��р

Ус�е�н��е �рое��� на �он� 
„Научн� ��с�е��ан�я“ 

ЦИА – �а�а���а�ор �а но�� 
обра�о�а�е�н� �ра����� � �нан�я

Научн� ар���у�� о� БГ Нау�а

Посетете книжарницта на „Жанет 45“ на фестивала, за да се докоснете до научна 
литература за малки и големи. Изгубете се сред заглавия от черни дупки до 
еволюцията ... на всичко, от  разнообразни енциклопедии до детски научни книги.

НАУЧНА КНИЖАРНИЦА С „ЖАНЕТ 45“

ЗОНА ИЗЛОЖБИ

Науката е определяща за развитието на съвременния свят. 
И украинските жени имат своя съществен принос за това 
развитие. В изложбата SHE is SCIENCE са представени 12 
украински учени от 20 и 21 век. Те са вдъхновили художниците 
да ги нарисуват, а момичета от 14 до 21 години да напишат 
есета за тях, като в изложбата са подбрани най-добрите 
есета от 561 текста. Може би ще вдъхновят и вас. 

SHE IS SCIENCE

От водорода, тру�е� се � на�у�ането на с�ас��е�н� 
���ет�� �р� само�етна �а�ас�рофа, �ре� ро��я � 
б��утер�я�а, �а ча� �о урана, ���о���ан � м�на�ото �а 
на�ра�а на урано�о с����о, ���о�бата �е �ре�с�а�� 
реа�н� �р��о�ен�я на �с�ч�� ���мо�н� естест�ен� 
стаб��н� � ня�о� ра��оат��н� е�емент�. С���а�ена от 
Март�н Не�я��о�, �о�торан� ��� фа�у�тета �о Х�м�я � 
фарма��я на СУ „С�. К��мент Охр��с��”.

ЕЖЕДНЕВИЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА 
НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

В партньорство с Посолство на Украйна. 
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Ка��о �� оча��а �а�� �о��на:

ЗОНА ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ
Амф��еа��р�� �ре� Ино�а��онн�я форум ��он А�анасо� 
е �ра����онно�о мяс�о �а �н�ера����н��е �е�нос�� на о��р��о

Ме�(е)н� е�с��о���, �емонс�ра��� 
с Кор�уса �а б�р�о ��рмене
В���ух �о� на�я�ане, научно �оу на �НК

Ру�н��, �рон � 3D �р�н�ер, �емонс�ра��� о� МГУ

�а с� на�ра��м �оме�а, научно �оу о� Izzi Science for Kids

ИЗ ГРАДА
От тази година започва едно вълнуващо партньорство между фестивала и „Дом на киното". 
Не пропускайте през м. октомври да гледате специално подбрани филми: филма за създателя 
на първия български хеликоптер „Икар от Кочериново"; норвежкия филм „Надежда“ за  
историята на една жена, преборила рака; френския филм „Фахим" за млад шампион по шах и 
други. За тези и останалите филми от специалната програма попитайте на щанд 
"Информация" или вижте в сайта на „Дом на киното" www.domnakinoto.com.



Изненади за природо, радио и кинолюбители в партньорство с Neterra
ЗОНА ПРИРОДО, РАДИО И КИНОЛЮБИТЕЛИ

Не �ро�ус�а��е �р��е рабо���н���, �о��о ��оба�на�а �е�е�омун��а��онна �ом�ан�я Не�ера 
ор�ан���ра на �а�а��а�а с� �а�� �о��на! А�о �с�а�е �а се сре�не�е с м�а���е ес�ес��о�����а�е��, 
�а науч��е �а� се �ра�� ��но ��� �а се с��р�е�е на ���о с хора о� �я� с�я� чре� ра��ос�ан��я, �е 
са �� �н�ересн� � рабо���н����е � �она „Пр�ро�о, ра��о � ��но��б��е��" на Не�ера.

В Пр�ро�о��б��е�с�а�а 
рабо���н��а, �оя�о �е се 
�ро�е�е на 8 � 9 о��ом�р� 
о� 11:30 часа, �е �ма 
е�с�ер�мен�� на ���о. 
Ще �� �ра�я� м�а�е�� о� 
б���арс��я о�бор о� м�а�� 
ес�ес��о�����а�е��. 
По�яр�а��е, �е �ная� �а� �а 
�а��а�ея� �н�ман�е�о ��! 
Те са абсо���н� �ам��он� 
� ��а�н� ме�а��с�� о� 
ме��унаро�н� �урн�р�!

По �реме на 
К�норабо���н��а�а, 
�оя�о �а�оч�а � 15:30 
часа на 8 � 9 о��ом�р�, 
���ес�н� б���арс�� 
а���ор� � с�е��а��с�� 
о� бран�а �е ра��а��а� 
на ���о �а� се сн�ма� 
ф��м��е.

Ра��о��б��е�с�а�а 
рабо���н��а �е се �ро�е��а 
�е�о�не�но � � с�бо�а, � � 
не�е�я. В нея ч�ено�е о� ��уба 
на ра��о��б��е���е о� Не�ера 
LZ1KRN �е �� обясня� �а� се 
ра��рос�раня�а� ра��о���н��е 
� �а��� са ��фро���е ме�о�� �а 
рабо�а с ра��ос�ан��я. На�рая 
�е �� �а�а� ра��ос�ан��я � �е 
�� с��е�с��а� сам� �а се 
с��р�е�е с �ру�� 
ра��о��б��е�� �о с�е�а.

½ РЕК�АМНА СТРАНИЦА НА НЕТЕРА
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Часовете по наука са важна част от занятията в ЧСУ Izzi Science for Kids. В тях учениците не само учат много 
интересни неща, но и правят много опити. По време на научното шоу ученици от 6 и 7 клас от училището ще 
покажат на сцена експериментите, които най-много са ги впечатлили в часовете по наука. Заедно с техните 
учители Никола Каравасилев и Нели Иванова те ще демонстрират колко забавна може да бъде науката и как от 
интересните експерименти всеки може да научи повече за Вселената около нас. 

Научно шоу от деца за деца  

зала Космос в партньорство с А1 10: 0 ч.0 за деца над 7 г. вход с безплатни пропуски

ЗАЛА КОСМОС 
в партньорство с A1

ЗАЛА ЛАБОРАТОРИЯ
в партньорство с Аurubis 

ЗАЛА 
НАУЧНО КАФЕНЕ 

ЗАЛА ДНК

ЗАЛА КОТАНГЕНС

ЗАЛА АТОМ

ЗОНА 
ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ
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ЗОНА ПРИРОДО, КИНО 
И РАДИОЛЮБИТЕЛИ

ЗАЛА 42
в партньорство с Microsoft

в партньорство с Neterra

SOFIA
SCIENCE
FESTIVAL

Научно шоу за деца                

Децата и ключовите 
технологични умения               

От нищо нещо                               

Магически фигури – 
рисунка върху стъкло                                                     

Радиоработилница

 Опа! е обратното 
на Еврика!  

Гражданското 
участие в борбата с 

горската престъпност                                                                      

Светлините на 
звездния град  

Мед(е)ни 
експлозии 

Научната карта 
на България Музика за ушите              

Eксперименти - 
световно турне!                                                  Къща от карти                                        

Инженерният 
кръговрат на 

водата

Вдишай, издишай: 
колко важен е 

чистият въздух 

Растенията – един 
все още непознат 

свят                          

Корени и филизи - 
Roots&Shoots 

в България      

От нищо нещо                                Тактилни илюзии                

Светлините на 
звездния град  

 Уникални творения 
от Африка                          

Монограм с 3D 
писалка    

Въздух под налягане                       

Радиоработилница

10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00

Магически фигури – 
рисунка върху стъкло                                                     

Официално 
откриване

Децата и ключовите технологични умения       

Технологиите на практика са навсякъде, в домовете ни и в нашето ежедневие, под различни форми. Според 
национално проучване, направено от Common Sense Media” през 2019 г., 53% от децата имат смартфон, преди да „
навършат 11 години. Ето защо е важно родителите да се интересуват как децата им използват технологиите и да 
се стремят потенциалните ефекти от това да бъдат положителни! Кои са най-важните технологични умения 
днес? По какъв начин можем да помогнем на децата ни да ги усвоят още от ранна възраст? Кои са най-успешните 
методи за обучение на деца на възраст от 6 до 15 години в сферата на технологиите и защо са успешни? Отговор на 
тези и още много други въпроси очаквайте от Поли Янкова, основател на MindHub академии по програмиране за деца, 
гл. ас. д-р Тодор Балабанов от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и ас. д-р Галя 
Петрова, преподавател в Медицински университет - София и в НПМГ Акад. Любомир Чакалов”.„

зала 42 в партньорство с Microsoft 10: 0 ч.0 за възрастни вход с безплатни пропуски

Работилница за 
природолюбители



Магически фигури – рисунка върху стъкло

В Световната година на стъклото участниците в тази работилница ще рисуват вълшебства върху стъкло. 
Магьосниците от ТОНЕДИКО Неда Чехларова, докторант в Лесотехнически университет, и Койя Чехларова, 
художник-приложник и актриса ще припомнят елементи от невероятния свят на Хари Потър по случай 25 г. от 
издаването на първата книга. Освен знания за науката в този любим художествен материал, някой ще отнесе и 
награда за най-добра творба. 

зала Атом 10:00 и 11:30 ч. за деца над 12 г. и младежи вход с безплатни пропуски

От нищо нещо

Зад ъпсайклинг (upcycling) се крие процес с огромен творчески заряд, който превръща ненужни стари вещи в 
уникални предмети на изкуството и дизайна. Това помага за намаляване на консумацията на нови суровини, което от 
своя страна води до намаляване на потреблението на енергия, на замърсяването на въздуха, водите и дори до 
ограничаване на емисиите на парникови газове. Включете се в работилницата на Гьоте-институт София, за да се 
докоснете до ъпсайклинга от първа ръка - ще изработите свещници от стъклен буркан и пластмасови сламки, 
забранени за употреба в страните от Европейския съюз от юли 2021 г.

СЪБОТА 08 ОКТОМВРИ
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Погледни нагоре                                    
На ръба на простран-

ство-времето: как 
зърнахме черна дупка

Защо умираме?                     

  Смисълът на 
живота през очите 
на неодарвиниста                            

Фалшивите новини 
и алтернативни 

факти              

Но… Вината! Дадохме 
ли журналистиката 

на алгоритмите?                        

Как виждаме 
промените на климата 

от космоса    

Лицето на 
черната дупка    

Бъди сам 
лаборатория      

Кристалография 
за влюбени    Научен куиз

Уикипедия и наука - 
магията на 

споделеното знание   

Човешкият 
отпечатък върху 

българската природа         
Наука в София 

Тех Парк                

Енергия                                  Енергия                                  

Уникални творения 
от Африка                          Микросветът в 3D                   Микросветът в 3D                  

Светът на 
минералите 

Киноработилница Радиоработилница

зала ДНК 10:00 и 11:30 ч. за деца над 12 г. вход с безплатни пропуски

15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-21:30 21:30-22:00

Светът на 
минералите 

Мед(е)ни 
експлозии 

Зеленикаво-син 
залез на Марс и 

скритият Климт 

В партньорство с Гьоте-институт.



зона Големият взрив 10:30 и 16:30 ч. свободен достъпза обща публика 

Мед(е)ни експлозии

В това научно шоу химиците от Корпуса за бързо гърмене към Химическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Aurubis България 
ще бъдат шумни, святкащи и гърмящи. Те ще покажат как медта може да 
свети в синьо и зелено, колко опасна е сярната киселина, що за чудо е 
железният силикат и защо е враг на снега. Не пропускайте тези спиращи 
дъха демонстрации!

Гражданското участие в борбата с горската престъпност  

Чрез незаконния добив на дървесина сивият сектор в горското стопанство 
у нас генерира скрити приходи от около 150 млн. лева годишно. Освен че 
водят до сериозни финансови загуби за държавния бюджет, незаконните 
сечи влошават съществено производствените, водоохранните и 
природозащитните функции на горите. Природозащитната организация 
WWF разработи мобилното приложение „Спаси гората“, с което всеки може 
да подаде сигнал, ако стане свидетел на незаконни дейности или природни 
бедствия в гората. От Яна Барзова, старши експерт в програма „Гори“ на 
WWF, ще разберем как да различаваме законния от незаконния дърводобив, 
как се подава сигнал и как се проверява информация за законността на 
провежданите сечи.

Светлините на звездния град    

В тази научна работилница децата ще разберат къде се раждат звездите, какви са различните видове звезди, както 
и какви различните типове галактики са наблюдавани. Водещ на работилницата е Мирна Матов от екипа на Музейко, 
физик и докторант във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

зала Котангенс 10:30 и 12:00 ч. за деца над 7 г. вход с безплатни пропуски

Той е химик и учител по химия по образование, комуникатор на науката по страст.

За дванадесет години демонстрации по химия на човек му се случват инциденти - някои са малки, други са големи. 
Важното е човек да може да си спомня за тях с усмивка. В това научно шоу ще чуете шегаджийски истории за неща, 
които са казвали „пуф“, когато е трябвало да кажат „БУМ“, и други, които са казвали „БАУ“, когато е трябвало да 
кажат „пст“. Най-смешните и страшни инциденти през призмата на хумора, и всичките десет пръста. Наско 
Стаменов е врял и кипял (и парил се, и горял, и замръзвал, и обгазявал се и т.н. и т.н.) в демонстрациите по химия. 

Опа! е обратното на Еврика! 

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 10: 0 ч.3 за обща публика вход с безплатни пропуски

10

зала Научно кафене 10: 0 ч.3 за младежи и възрастни вход с безплатни пропуски

© Тихомира Методиева

зона Големият взрив 11:00 ч. свободен достъпза обща публика 

Официално откриване

Веднага след поздравителните фойерверки на химиците ви каним заедно с участниците, партньорите, 
официалните лица и медиите да открием дванадесетото издание на Софийския фестивал на науката. 
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Експерименти – световно турне! 

Науката е универсална, но експериментите са различни във всяка страна. Запознайте се с живеещия във Франция 
канадец Майкъл Грегъри, посланик на европейската учителска мрежа Scientix, който ще ви поведе на околосветска 
обиколка на експериментите, събирани от щурия учен и учител по време на пътешествието му с велосипед през 30 
държави с един и същи въпрос: „Кой е вашият любим експеримент?“  

зала 42 в партньорство с Microsoft 1 : 0 ч.1 3 за деца над 12 г. и младежи вход с безплатни пропуски

Инженерният кръговрат на водата  

Добре познаваме кръговрата на водата - изпарение > облак > дъжд > реки / езера / подземни води. Но какво става с 
водата, която идва до домовете ни? Какъв е нейният път от водоизточниците и как се връща отново в природата 
чрез канализационните системи? Заповядайте, за да чуете защо и как водата да се пречиства, какво значи добро 
качество, и какви са рисковете за околната среда, когато канализационната вода се зауства непречистена във 
водоизточниците. Наш гид ще бъде доц. д-р Галина Димова, преподавател в катедра „Водоснабдяване, канализация и 
пречистване на води” в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 12:00 ч. за обща публика вход с безплатни пропуски

Къде се прави науката в България? Повечето от нас ще се сетят за 
Българската академия на науките и няколко университета. А всъщност 
картата на българската научна инфраструктура е доста по-богата и 
разнообразна, отколкото си представяме. Ще посетим няколко от 
възловите точки на картата - научни центрове, комплекси и съоръжения, и 
ще се запознаем с работата и постиженията им. Наши водачи през неравния 
релеф на научна България ще са хора, дълбоко въвлечени в създаването, 
развиването и поддържането на националната ни научна инфраструктура - 
акад. Николай Денков, Даниел Лорер и Теньо Попминчев.

Научната карта на България

зала Космос в партньорство с А1 1 : 0 ч.1 3 за младежи и възрастни вход с безплатни пропуски

© Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

На английски език с превод на български.
В партньорство с Neterra.  

България е една от европейските страни с най-богато биологично разнообразие, но все още знаем малко за ревниво 
пазените от растенията тайни. Някои са безсмъртни, други имат секретен език, трети могат да ни научат как да 
оцелеем във време на глобално затопляне. Това са само част от разкритията, които ще направи д-р Галя Петрова, 
доктор по генетика и асистент в МУ София, учител по Биология и ЗО в НПМГ Акад. Любомир Чакалов“, която изучава „
еволюцията и генетичното разнообразие на редки и ендемични видове растения от българската и европейската флора.

Растенията – един все още непознат свят  

зала Научно кафене 1 : 0 ч.2 0 за младежи и възрастни вход с безплатни пропуски

Музика за ушите 

Световно известните британски комуникатори на науката от Science Made 
Simple се завръщат с най-популярното си научно шоу за деца и семейна 
публика! Пред вас ще се разкрие мистерията на звуците, как ги чуваме и как 
да ги превърнем в музика. Дейвид Прайс ще ви покаже различни необикновени 
начини да произвеждате звуци и музика, включително и с върховния hands-„
free  инструмент, както и как да свирите с горелка. “

зала Космос в партньорство с А1 1 : 0 ч.3 0 за деца над 7 г. вход с безплатни пропуски

На английски език с превод на български. 
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зала ДНК, Инкубатор 13:00 и 14:30 ч. вход с безплатни пропуски    за обща публика 

Тактилни илюзии 

Още от деца чрез допир опознаваме света. Да опипаме всеки предмет, попаднал пред очите ни, е основен начин да 
напипаме важни принципи и да се доберем до познание. Но допирът може да лъже. Ще хванем ли невроните в крачка или ще 
му изпуснем края и ще се подхлъзнем? Това ще разберете в работилницата с помощта на тактилни илюзии, за да се 
запитате „Това изобщо моите ръце ли са?“. Наско Стаменов е комуникатор на науката, който обича да се занимава с 
„пипкави“ неща. Надява се да е напипал добър hands-on метод, с който да посочи тайните на чувството ни за допир. 

Къща от карти - хартията като строителен материал

Хартията е естествен материал, основната му съставка, целулозата, е най-
често срещания полимер на планетата. Свойствата на хартията позволяват 
многократното ѝ рециклиране. Ако с нея се работи правилно, хартията е 
подходяща дори за проектиране и строеж като основен строителен материал. 
Заповядайте да видите палитра от сгради, построени с материали на 
основата на хартия, представени от поляка д-р инж. арх. Йежи Лонтка, 
архитект, дизайнер и изследовател в Архитектурния факултет на 
Вроцлавския университет по наука и технологии. 

зала 42 в партньорство с Microsoft 13:00 ч. за младежи и възрастни вход с билети

На английски с превод на български език. 
В партньорство с Полски институт.

© Maciej Kulczynski 2021

зала Атом 13:00 и 14:30 ч. вход с безплатни пропускиза обща публика 

Монограм с 3D писалка 

В тази STEAM работилницата ще се научите да използвате 3D писалка и да изработите монограм. Ще използвате 
математиката, технологиите и изкуството за създаване на творческо произведение. Всичко това под вещото 
ръководство на проф. Тони Чехларова от Института по математика и информатика на Българска академия на науките. 
Част от интересите й са свързани с математически пърформанси и занимателна математика, изучаване на 
математика чрез изкуство и използване на информационни технологии в образованието.

зона Големият взрив 13:00 ч. свободен достъпза деца над 7 г.

Въздух под налягане

Поемете дълбоко дъх и...!!! В това шоу на открито ще проследим пътя на въздуха от носа през алвеолите на белите 
дробове до червените кръвни клетки. Ще видим какво е общото между въздушните базуки и дробовете и каква роля 
играе налягането при дишането. Ще направим облак в бутилка, ще изстрелваме пръстени от дим, ще вдигнем във 
въздуха огромен варел с помощта на малко течен азот и много високо налягане, и още много чудеса. Екипът на Детски 
научен клас (ДНК) с помощта на доброволци от публиката ще изгради дори работещ модел на кръвообращение. Не се 
чудете, а направо заповядайте, защото налягането ще е много високо!

Корени и филизи - Roots&Shoots в България

Участието на световно известната приматоложка д-р Джейн Гудол на 
Софийския фестивал на науката 2021 беше не само шанс на българската 
публика да се срещне с нея на живо (макар и онлайн), но и постави началото на 
българския клон на нейната фондация Roots&Shoots. От ръководителя на 
програмата в България Албена Варсано ще разберем повече за фондацията и как 
самите ние можем да се включим в Roots&Shoots клубовете. Ще научим как един 
локален проблем може да се превърне в двигател на промяна за цялата общност 
и във вдъхновение за стотици последователи на Програмата по целия свят. 
Как да създадем клуб, кои са темите, по които клубовете работят и какви са 
дейностите на Програмата, са въпросите, на които ще отговорим в 
събитието, на което каним учители и ръководители на образователни 
структури, работещи формално и неформално с деца – училища, центрове за 
извънкласно обучение, читалища, занимални, други образователни институции.

зала Научно кафене 1 : 0 ч.3 3 за обща публика вход с безплатни пропуски

© Robert Ratzer



Лекарите по света са единодушни - в местата с мръсен въздух нарастват 
сърдечно-съдовите, респираторните и други съпътстващи заболявания. 
Кои са основните замърсители, откъде идват? Как се отразяват на 
здравето ни? Какви персонални мерки да вземем, за да се предпазим? А какви 
действия да предприемем като общество, за да отговорим на 
нарастващите енергийни нужди, но и да запазим въздуха чист? Можем ли да 
преминем изцяло към възобновяеми източници на енергия и каква е ролята на 
природния газ в опазването на околната среда и чистия въздух? Очаквайте 
отговорите на тези и още много въпроси от Борис Яначков, докторант в 
Института по металознание, съоръжения и технологии към БАН и победител 
в конкурса FameLab 2018, проф. д-р Анжелика Великова, ръководител Катедра 

Вдишай, издишай – колко е важен чистият въздух 

зала Лаборатория в партньорство с Aurubis 1 : 0 ч.3 3 за обща публика вход с безплатни пропуски

В партньорство с Овергаз.

„Социална медицина" във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет - София и експерт в 
лекарската мрежа „Въздух за здраве“ и гл. ас. д-р Николай Христов, преподавател в катедра „Геология и проучване на 
полезните изкопаеми“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски" и експерт в Овергаз.

Уникални творения от Африка   

В тази работилница децата ще се запознаят с бита и културата на Африка, но и ще стимулират логическото си 
мислене, търсенето на причинно-следствени връзки, детското творчество и фантазия. Под ръководството на 
Станислава Мишева, преподавател по методика на обучението по география с интереси в областта на 
неформалното образование и новаторските форми за обучение на деца, те ще изработят свои уникални 
африкански украшения, за да докажат, че логика и красота взаимно се допълват.

зала Котангенс 13:30 и 15:00 ч. за деца над 10 г. вход с безплатни пропуски
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Опити над животни?  

Нека си поговорим за едни по-интересни опити с животни. Какво става, 
когато дадем лекарства и какво искаме да разберем от тях? Какво научаваме 
от октопод на екстази и защо това е важно за нас? Заповядайте, за да 
дискутирате темата със страстния защитник на етиката в отношението 
към животните и ветеринарен лекар д-р Тома Щилиянов. Освен опитен 
комуникатор на науката, той има дългогодишен интерес към привидно 
странния и малко познат свят на животинските видове през призмата на 
приноса им към света на хората. 

зала 42 в партньорство с Microsoft 1 : 0 ч.4 3 за възрастни вход с билети

Затлъстяването е хронично, рецидивиращо заболяване, а не е козметичен 
проблем, нито проблем на волята или пък избор на начин на живот. Яжте по-„
малко и се движете повече“ не е универсалната формула за успешно намаляване 
на теглото. Затлъстяването се причинява от комбинация от много фактори, 
от които най-важните са генетичните и биологичните. Освен причинители и 
възможни лечения, доц. Теодора Ханджиева-Дърленска от Катедра по 
фармакология и токсикология на МУ - София и председател на Българското 
сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания, 
ще разбие митовете за диети и ще направи прогноза за разпространението на 
затлъстяването в България и по света за 2030 г.

Истината за затлъстяването

зала Космос в партньорство с А1 1 : 0 ч.4 3 за младежи над 14 г. вход с билети

© commons.wikimedia.orgwikiFileLab

зала Научно кафене 15:00 ч. вход с безплатни пропуски    за младежи и възрастни 

Уикипедия и наука - магията на споделеното знание  

Уикипедия е част от ежедневието на всеки ученик. Но как Уикипедия помага на науката и за популяризирането й? Каква 
е магията на споделеното знание? Надникнете в света на създаване на най-голямата енциклопедия в света заедно с 
Жюстин Томс, автор, експерт по онлайн маркетинг, преподавател в НБУ и активен Уикипедианец от много години.

Как виждаме промените на климата от космоса   

Живеем в епохата на природните бедствия - топят се ледници, покачва се морското равнище, мигрират хора. 
Човечеството трябва да се приспособи към климатичните промени, а наред с това учените внимателно следят 
измененията по земната повърхност в резултат от глобалното затопляне. За ролята на дистанционните 
изследвания на Земята - научно направление, съчетаващо география и технологии, научете от гл. ас. д-р Евгения 
Сарафова, преподавател по дистанционни изследвания на Земята, географски информационни системи и 
картография в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и съосновател на Географ БГ.

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 15:00 ч. за младежи и възрастни вход с билети

В партньорство с БНР.
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Погледни нагоре

Енергия

Възможно ли е Вселената да съществува без енергия? Какво е енергия и къде я има? Какви са нейните форми? Освен 
много интерактивни демонстрации, по време на работилницата ще си изработите катапулт и на практика ще 
трансформирате енергия по време на забавно състезание. Рефери ще бъдат Камелия Митева, биолог и основател на 
Био игри, която обожава да превръща сухата наука в забавна и интересна игра, и Даниела Добрева, която работи с 
деца през последните 10 години и е специалист по детайлите и организацията.

зала ДНК 16:00 и 17:30 ч. за деца над 12 г. и младежи вход с безплатни пропуски

Какъв е смисълът на живота? Този въпрос е ставал повод за безброй 
разгорещени спорове от край време и води до публикуването на едно меме 
преди 42 години. Та нима може прост еволюционен биолог да допринесе с 
нещо към темата и да сложи точка на дебата? Едва ли, но все пак ще опита, 
което е универсално позната и дълбоко ненавиждана човешка черта. Адам 
Радвани работи като анализатор на данни, учил е еволюционна биология, но 
астробиологията и комуникацията на науката са му на душата. 
Междувременно работи върху докторската си дисертация, в която изучава 
каква вероятно е била околната среда от времето, когато на Земята са се 
появили първите живи организми. 

Смисълът на живота през очите на неодарвиниста

зала 42 в партньорство с Microsoft 1 :  ч.6 00 за младежи и възрастни вход с билети

зала Космос в партньорство с А1 16:00 ч. вход с безплатни пропуски  за деца над 7 г. 

Коя е най-горещата планета? Коя планета би могла да плува в басейн? Коя е 
най-изучаваната? И въобще, колко пространство има в космическото 
пространство? Елате на шоуто, за да разберете кои експерименти можете 
да направите вкъщи или в училище, и да научите какво може да видите, ако 
просто погледнете нагоре. Срещата с британеца Саймън Уот, защитник на 
грозните животни, биолог, писател, научен комуникатор, комик и 
телевизионен водещ, ще бъде незабравима! 

На английски с превод на български език. 

На английски с превод на български език. 
В партньорство с Унгарския културен институт.

Светът на минералите   

Заповядайте в тази пъстра работилница, за да се потопите в невероятно разнообразния като цветове и форми 
свят на минералите, които се срещат в България и по света. Освен това ще се запознаете лично и с учените 
геолози и минералози от екипа на Музея по минералогия на СУ "Св. Климент Охридски". 

зала Атом 16:00 и 17:30 ч. за деца над 7 г. вход с безплатни пропуски
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Човешкият отпечатък върху българската природа  

З а  д а  р а з в и в а м е  с в о е т о  о б щ е с т в о ,  и з п о л з в а м е  п р и р о д н и т е  р е с у р с и ,  н о  в с я к о  н а ш е  д е й с т в и е  о с т а в я  о т п е ч а т ъ к  в ъ р х у  п р и р о д а т а .  Д о р и  в  н а ш и т е  1 1 1  х и л .  к м 2  т р у д н о  с е  н а м и р а  у ч а с т ъ к ,  к ъ д е т о  н я м а  в и д и м и  с л е д и  о т  х и л я д о л е т н о т о  ч о в е ш к о  в ъ з д е й с т в и е  в ъ р х у  л а н д ш а ф т и т е .  Т о л к о в а  с м е  с в и к н а л и  с  ч о в е ш к о т о  

„ т в о р ч е с т в о “  в ъ р х у  п р и р о д а т а ,  ч е  в ъ з п р и е м а м е  а н т р о п о г е н н и  о б е к т и  з а  ч а с т  о т  н е я .  М о г и л и ,  в а л о в е ,  к а н а л и ,  о с т р о в и ,  п о л у о с т р о в и ,  я з о в и р и ,  н и в и ,  с г р а д и ,  х и м и ч н и  в е щ е с т в а ,  р а д и а ц и я ,  ш у м ,  с в е т л и н а ,  Г М О ,  и н в а з и в н и  в и д о в е  –  т о в а  с а  с а м о  щ р и х и  о т  ч о в е ш к и я  о т п е ч а т ъ к ,  а  с  д о ц .  д - р  Д и м и т ъ р  Ж е л е в ,  п р е п о д а в а т е л  в  

к а т е д р а  „ Л а н д ш а ф т н а  е к о л о г и я  и  о п а з в а н е  н а  п р и р о д н а т а  с р е д а “  в  С У  „ С в .  К л и м е н т  О х р и д с к и “ ,  с ъ о с н о в а т е л  н а  Г е о г р а ф  Б Г  и  у ч и т е л ,  щ е  н а д н и к н е т е  и  в ъ в  в ъ з м о ж н и  б ъ д е щ и  с ц е н а р и и .  

За да развиваме своето общество, използваме природните ресурси, но всяко 
наше действие оставя отпечатък върху природата. Дори в нашите 111 хил. 
км2 трудно се намира участък, където няма видими следи от хилядолетното 
човешко въздействие върху ландшафтите. Толкова сме свикнали с 
човешкото „творчество“ върху природата, че възприемаме антропогенни 
обекти за част от нея. Могили, валове, канали, острови, полуострови, 
язовири, ниви, сгради, химични вещества, радиация, шум, светлина, ГМО, 
инвазивни видове – това са само щрихи от човешкия отпечатък, а с доц. д-р 
Димитър Желев, преподавател в катедра „Ландшафтна екология и опазване 
на природната среда“ в СУ „Св. Климент Охридски“, съосновател на Географ 
БГ и учител, ще надникнете и във възможни бъдещи сценарии. 

зала Научно кафене 1 : 0 ч.6 3 за възрастни вход с безплатни пропуски

Микросветът в 3D  

В тази работилница участници от различни възрасти ще имат възможност да избират различни обекти, да ги 
наблюдават със стерео микроскоп, да ги заснемат с 2 камери, след което да получат 3D проекция на заснетите 
изображения в реално време под вещото ръководство на Александър Атемин и Анелия Иванова, учени и комуникатори 
от Института по микробиология на Българската академия на науките.

зала Котангенс 16:30 и 18:00 ч. за обща публика вход с безплатни пропуски

зала Космос 17:30 ч. вход с билетиза младежи и възрастни 

Зеленикаво-син залез на Марс и скритият Климт

Проф. Франц Ренц от Университета Лайбниц, член на мисиите на NASA Марс 
Експлорейшън роувър с апаратите Спирит и Опортюнити,  изследва 
повърхността на Марс от 2004 г. Не пропускайте да чуете от него за 
зеленикаво-сините залези, няколко други научни пробиви и вълнуващи 
разкази за мисиите на двата апарата. 140-сантиметровите на височина 
роувъри се задвижват със слънчева енергия. Подобно на геолозите, 
роувърите разполагат с изследователски апарати като MIMOSII, за да 
идентифицират откритите минерали, напр. яросит, който се образува само 
във вода в течно състояние и който доказва, че някога Марс е била синя 
планета. Същият уред MIMOSII е ползван и при разкриването на едно скрито 
произведение на Густав Климт. Франц Ренц е професор в Института по 

В партньорство с Посолството на Австрия. 

Какво „виждаме“, когато гледаме към „лицето“ на една черна дупка? Какво 
представляват те, как се образуват и какво могат да причинят? Защо е 
трудна задачата да се получи директно изображение от черна дупка? Колко 
значим е напредъкът през последните няколко години, когато бяха заснети 
черните дупки в центровете на галактиките М87 и Млечния път? За всичко 
това и за последните открития в изследванията на черните дупки ще 
разкаже Никола Каравасилев, учител, ръководител на националните 
олимпийски отбори по физика и астрономия и активен научен комуникатор. 

Лицето на черната дупка    

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 1 : 0 ч.6 3 за младежи и възрастни вход с билети

© EHT Collaboration

неорганична химия в Университета Лайбниц в Хановер от 2008 г. насам. Освен координационна химия с фокус върху 
„молекулярните превключватели“, които биха могли да се използват в технологиите (напр. за съхранение и 
преобразуване на енергия), медицината (за откриване на тумори) и геологията (за предотвратяване на 
земетресения), в научните му интереси е и любимият му елемент – желязото. Той проследи любимия си метод, 
Мьосбауеровата спектроскопия, чак до Марс и е част от роувър мисията на NASA Експлорейшън от 1998 г. насам. 
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Наука в София Тех Парк

София Тех Парк чрез Лабораторния си комплекс и Бизнес Инкубатор е дом на десетки новатори, развойни 
организации и стартъпи, които разработват там своите нови идеи за продукти и услуги, генерирани на база на 
научна експертиза и високи технологични достижения. От Димо Чотров от Лабораторията по виртуална и 
разширена реалност на Парка и от Владимир Грозданов от компанията „Барин спортс” ще научим последните новини 
за разработките им в областите на виртуалната реалност и модерните технологии в спорта.

Зала Научно кафене 18:00 ч. за обща публика вход с безплатни пропуски

Снимате вечерята си и смартфонът ви веднага казва какво е количеството 
на въглехидрати, мазнини и белтъчини. Без да отваряте бутилката вино, 
измервате съдържанието на алкохол и полифеноли в него. Снимате спектъра 
на вашата кожа, който веднага показва, ако имате някакви заболявания или 
просто ви препоръчва какъв крем да ползвате. Всичко това вече е реалност 
чрез новите методи на зелената аналитична химия. Проф. Людмил Антонов и 
д-р Цанислава Генова от Института по електроника при БАН ще 
демонстрират как работят индустриални и наши миниатюрни апарати, 
плод на разработките в тази научно-приложна област с огромен потенциал 
за защита на потребителите, в здравеопазването и медицината.   

Бъди сам лаборатория   

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 1 :  ч.8 00 за обща публика вход с безплатни пропуски

зала 42 в партньорство с Microsoft 17:30 ч. вход с билетиза младежи и възрастни 

Фалшиви новини и алтернативни факти   

Чрез методология от науката за изследване на бъдещето (future studies/ 
futurology) e възможно да се откроят няколко вида контрафакти - 
конструирани социални и нереални факти, които влияят на реалността дори 
по-силно от истинските събития. Те са своеобразни „семена на бъдещето“, 
които съдържат различни потенциали и могат да създават множество 
алтернативни за неговия ход. Кои са те и могат ли да бъдат прогнозирани, 
ще разберем от доц. д-р Мариана Тодрова, доктор по футурология, доцент в 
Института по философия и социология при БАН, автор на книги за 
изследване на бъдещето, консултант-футурист по стратегиране, 
иновации и визионерство.

По повод Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие.

© pxhere.com

На ръба на пространство/времето: как зърнахме черна дупка

Д-р Доминик Пеши е астрофизик от Центъра по астрофизика Харвард-
Смитсониън, където се проучват черни дупки, радио-астрономия и 
обсервационна космология. Пеши е част от екипа на телескопа Ивент 
Хорайзън (EHT) – международен екип учени, които целят да заснемат черни 
дупки и други астрономически обекти с възможно най-висока резолюция на 
образа. Заповядайте, за да проследите заедно с Пеши историята на EHT, да 
научите колко отделни радио чинии по света могат да бъдат свързани, за да 
работят като единен телескоп с размера на Земята, и проследете пътя на 
астрономите, които успяха да уловят първото изображение на черна дупка, 
благодарение на тази мрежа от телескопи. 

зала Космос в партньорство с А1 19:00 ч. за обща публика вход с безплатни пропуски

Събитието ще се излъчи онлайн на живо само за публиката в залата. На английски с превод на български език.
В партньорство с Посолството на САЩ.

В партньорство с БТА
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Кристалография за влюбени   

В това събитие ще се запознаем с елементите на симетрия на пространствени групи. Да, звучи страшно, но 
всъщност не е - ще видим какви промени могат да се случат в кристал, за да се получат интересните причудливи 
форми, които виждаме в природата. Но има уловка! Кристалите ще бъдем ние! В рамките на събитието, с помощта 
на движения по двойки ще научим основните елементи на симетрията, което го прави първата работилница по 
кристалография/танци. Така че, вземете партньор/приятел и елате да изтанцуваме Pnc2 или пък P4b2 заедно с 
Йоана Чорбаджийска-Стаменова и Наско Стаменов. Определени от „Моето семейство“ по БНР като класическо 
семейство, тя е физик и бакалавър по квантова и космическа теоретична физика, той е химик, учител по химия и 
комуникатор на науката с опит в нанотехнологиите, а кристалографията е само една от пресечните им точки. 

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 1 : 0 ч.9 3 за възрастни вход с билети

Защо умираме? 

Смъртта може и да не е сигурна, за разлика от данъците. В това шоу със 
специалното участие на биологически безсмъртната медуза, най-бавната 
бактерия на света и героите от „Алиса в огледалния свят“, британецът 
биолог, писател, научен комуникатор, комик и телевизионен водещ Саймън 
Уот задълбава в науката за причините да умираме и какви алтернативи може 
да има. Елате и задоволете смъртоносното си любопитство.

зала Космос в партньорство с А1 20:30 ч. за младежи и възрастни вход с билети

Здравко иска да стане журналист, Желязко е изкуствен интелект. На кого принадлежи бъдещето? Днес всеки ден четем 
новини, създадени от алгоритъм. Постепенно изкуственият интелект се намесва във все повече области от 
журналистиката. А уж всеки може да бъде журналист сега. Какво губим, като се лишаваме от тази професия такава, 
каквато я познаваме? Как изглежда бъдещето на тази битка между Здравко и Желязко?  Не могат ли двамата да се 
допълват? Заповядайте на дискусия с участието на Светослав Иванов – журналист, водещ на предаването „120 
минути“, Самуил Петканов – създател на сайта „Не!новините“, Йордан Даракчиев – специалист по изкуствен интелект, 
програмист и астроном и модератор Георги Караманев, журналист и програмист, създател на „Дигитални истории“.

Но… вината! Дадохме ли журналистиката на алгоритмите?   

зала 42 в партньорство с Microsoft 1 : 0 ч.9 0 за младежи и възрастни вход с билети

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 21:00 ч. вход с билетиза възрастни 

Научен куиз

Искате да тествате научните си знания и да се забавлявате? Ето как: събирате още трима приятели и формирате 
отбор. Второ: взимате си билети за участие в научния куиз. Трето: не викате неволята, а се обръщате към 
знанията си от училище, часовете, прекарани в гледане и четене на научна фантастика, и си взимате доброто 
настроение. Може и да не е трудно, но пък ще е интересно и забавно, а за отбора победител ще има и доста пивка 
награда. 

В партньорство с Maxxium Bulgaria.

В партньорство със сайта Дигитални истории.

На английски с превод на български език.





Какво ни казват животните 

градина - София.

Разбирането на поведението на животните е от голямо значение за хармоничното ни съжителство с тях, а в 
последните десетилетия знанията за поведението на дивите животни са важни и за опазването и 
възстановяването на редки и застрашени видове. Все повече се говори за личностните черти на животните 
(animal personality) и за значението им за по-успешната адаптация и оцеляване на различните индивиди. Едно от най-
подходящите места за изследване на поведението на животните са зоопарковете, които в наши дни са 
образователни, научни и природозащитни центрове. Не пропускайте срещата с Катерина Зарева, биолог, гледач на 
животни, еколог, сценарист, и ръководител на Екологичния научно-образователен център към Зоологическа 

зала 42 в партньорство с Microsoft 10: 0 ч.0 за обща публика вход с безплатни пропуски

3, 2, 1… Излитане! Нашата ракета се изстрелва с екипаж от няколко астронавти към Международната Космическа 
Станция (МКС). Всички в совалката сме ентусиазирани и чакаме с нетърпение прекачването. Ето че най-после 
стигнахме и се качваме на борда на МКС! Но, Хюстън, имаме проблем! Не знаем как работи системата за поддържане 
на живота (СПЖ) на станцията! Настъпва паника! От къде ще си набавим така необходимата ни вода? Как ще 
оцелеем през цялата ни важна мисия на МКС, ако не можем да си сипем по едно ободряващо питие? Командирът на 
станцията д-р инж. Добрил Вълчев ни поглежда и спокойно казва: „Няма страшно, новобранци, сега ще ви разведа и ще 
ви запозная с основните компоненти на системата за поддържане на живота на станцията, за да разберете от 
къде идва водата на станцията, къде отива след използването ѝ и как става така, че малкото всъщност ни е 
предостатъчно.“

Вода на МКС: Инструкции за многократна употреба   

зала Космос в партньорство с А1 10: 0 ч.0 за обща публика вход с безплатни пропуски

ЗАЛА КОСМОС 
в партньорство с A1

ЗАЛА ЛАБОРАТОРИЯ
в партньорство с Аurubis 

ЗАЛА 
НАУЧНО КАФЕНЕ 

ЗАЛА ДНК

ЗАЛА КОТАНГЕНС

ЗАЛА АТОМ

ЗОНА 
ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ

ЗОНА ПРИРОДО, КИНО 
И РАДИОЛЮБИТЕЛИ

ЗАЛА 42
в партньорство с Microsoft

в партньорство с Neterra

SOFIA
SCIENCE
FESTIVAL

20

Радиоработилница Работилница за 
природолюбители Радиоработилница

10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00

Вода на МКС: 
Инструкции за 

многократна употреба               
Чисто и просто 

вода         
От любопитството 

към откритията

Какво ни казват 
животните

Твърде хубаво, 
за да е истина     

 Науката срещу 
Мърфи: иска ли да ни 
прецака Вселената   

Уф, че мирише!  Във вас ножа, 
във вас хляба   

Плазмата – 
Супергерой   

Риск комуникация 
в условията на 

пандемия 

 50 г. от първия 
БГ електрически 

скутер      

Устойчивото 
земеделие и

климатичните 
промени

 Уга-буга или какво 
представляват 

костите   

 Уга-буга или какво 
представляват 

костите   

Изследвай Луната Тайните на 
Тутанкамон       Изследвай Луната 

Палеоботанична 
работилница   

 Работилница 
по роботика     

Палеоботанична 
работилница   

Мед(е)ни 
експлозии 

Рудник, дрон 
и 3D принтер   

Micro:bit | Създай 
собствен 

стъпкометър и победи 
в надпреварата! 

Да си направим 
комета!     



Палеоботанична работилница   

Малки и големи участници в тази работилница ще имат възможност да се 
запознаят с неозойски растителни фосили на възраст от 35 до 5 млн. години! 
Доц. д-р Владимир Бозуков, ръководител на секция Палеоботаника и поленов 
анализ в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при 
БАН, ще ви води в това пътешествие през геологичните епохи и ще 
разберете повече за това как и какво изучава палеоботаниката, показва ли 
ни тази наука какъв е бил климатът преди милиони години, къде в България се 
срещат най-много растителни фосили. Ще може да опитате да обработите 
фосилен материал на практика и да си вземете за спомен растителен фосил 
на 15 млн. години.

зала Атом 10:00 и 11:30 ч. за обща публика вход с безплатни пропуски

Уга-буга или какво представляват костите

Знаете ли каква е ролята на скелета ни, какви видове кости има в нашето 
тяло и защо броят им се променя? А къде се намира най-малката човешка 
кост и коя е най-голямата? Какво е общото между, например, бедрената 
кост и колона на мост? Какво прави костите здрави и твърди? Ще се 
запознаем с нашия модел - скелетът Живко, ще направим модел на кост, ще 
видим какво тегло издържа един лист хартия, ще изучаваме рентгенови 
снимки и фрактури, ще гипсираме и обездвижваме крайници. Ще видим и какво 
става като извлечем калция от пилешки кости и ще се позабавляваме с 
„гумени” яйца. Ако искате да научите всичко това, не пропускайте тази 
работилница на Детски научен клас (ДНК).

зала ДНК 10:00 и 11:30 ч. за деца от 7-10 г. вход с безплатни пропуски

НЕДЕЛЯ 09 ОКТОМВРИ
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© доц. д-р Владимир Бозуков

Киноработилница Радиоработилница

15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-21:30 21:30-22:00

Мед(е)ни 
експлозии 

 Ad Finem - пътуване 
до края на времето Куче или кексче? Разбий професора Дванадесет, дузина, 12

 Христо Пимпирев. 
Антарктическият 

стопаджия  

Многото 
лица на 

наноматериалите

От върховен 
хищник до домашен 

любимец  
Моят път 
в науката      

Изкуствена 
утроба  Учените в киното

ИИ, нарисувай 
ми овца       

Код Водород: 
бъдещето днес  

 От Арктика до 
обезлюдените
села в България

MakeCode Arcade 
| Създай 

собствена игра!         

MakeCode Arcade 
| Създай 

собствена игра!         

 Галактически 
Minecraft 

стопаджии     
Тайните на 

Тутанкамон       
 Галактически 

Minecraft 
стопаджии     

Работилница 
по електроника

Работилница 
по електроника



зона Големият взрив 11:00 и 16:30 ч. свободен достъпза обща публика 

Мед(е)ни експлозии

Отвън химиците от Корпуса за бързо гърмене към Химическия факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Aurubis България ще бъдат 
шумни, святкащи и гърмящи. Те ще покажат как медта може да свети в 
синьо и зелено, колко опасна е сярната киселина, що за чудо е железният 
силикат и защо е враг на снега. Не пропускайте тези спиращи дъха 
демонстрации!

Риск комуникация в пандемия: Защо социалните фактори определят епидемичния процес?

От ключово значение за ефективността на информационния обмен, свързан с 
епидемичната ситуация от COVID-19, е подаването на достъпна и разбираема 
информация към обществото. Мотивацията за избора на конкретни 
противоепидемични мерки трябва да бъде ефективно комуникирана с 
населението, за да се приложи на практика кризисният план за действие и да 
се предотврати разбирането му само като административна формалност. 
Затова е нужно изготвяне на риск комуникационна стратегия, която 
обяснява рисковете от заболяването и ползите от придържане към 
възприетите мерки и в частност имунизацията. Заповядайте да се 
запознаете с изследването на ефективността на различни подходи за 
ограничаване разпространението на вируса и да разговаряте с Живка Гецова, 
докторант по епидемиология в Националния център по заразни и паразитни 
болести и журналист. 

зала Научно кафене 10: 0 ч.3 за младежи над 14 г. и възрастни вход с безплатни пропуски

Изследвай Луната   

Казвате ли „обичам те до Луната и обратно“? Мечтаете ли да стъпите на 
лунната повърхност? Завиждате ли на астронавтите от филмите, на 
които им се случват какви ли не приключения в космическата лаборатория? 
Ако искате да се проверите предварително що за професия е това, 
запишете се в тази работилница! Екипът на Академия Роботика” ще ви „
поведат на изследователска мисия до Луната, където ще трябва да вземете 
проба, която да изследвате! За целта ще трябва да построите робот, той 
ще използва сензори за цвят за взимане на проба и изследването ѝ! 

зала Котангенс 10:30 и 12:00 ч. за деца от 7-14 г. вход с безплатни пропуски

Обонянието е сетиво, което обикновено пренебрегваме по време на 
демонстрации. Освен това, в последно време хората по-често го губят, но 
пък и се възстановява. Ако искате да видите как работят носовете ни и да ги 
„погъделичкате“ по разнообразни начини - и приятни, и не до там, мястото ви 
е тук! Ще подушите стотинки без стотинки, ще усетите как се прави банан 
от оцет и мръсни чорапи, както и какво е общото между препаратите за 
почистване на петна и космическите кораби. Имате отличен нюх, ако се 
доверите на Наско Стаменов за този час забавление. Той е комуникатор на 
науката и учител по химия, в науката вярва, че „око да пипне ръка да види (sic)“, 
но в последно време се чуди какво прави носът в цялата схема.

Уф, че мирише!  

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 10: 0 ч.3 за деца над 12 г. и възрастни вход с безплатни пропуски
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© Тихомира Методиева



Във вас ножа, във вас хляба   

Винаги сте си задавали въпроси за храните? Опасен ли е глутенът? Вредни ли са добавките? Здравословни ли са био 
продуктите? Д-р Ивайла Сопотенска ще бъде на сцената, за да отговаря на въпросите на самата публика по няколко 
актуални теми, свързани с храните. Заповядайте и питайте активно, за да се получи дискусия, в която вие самите 
ще сте движещата сила. Д-р Ивайла Сопотенска е експерт по храните. През 2021 г. защитава докторската си 
степен в Университета по хранителни технологии - Пловдив. Научните ѝ интереси са в областта на 
безглутеновите изделия, а интересите й на сцената - да разбулва митовете около храните. Носител е на трето 
място от FameLab All Stars 2021 г. и ежегоден лектор на Софийския фестивал на науката от 2014 г. насам.

50 г. от първия БГ електрически скутер   

Знаете ли, че преди точно половин век се появява БГ електрически скутер? Нарича се ЕлРо 72 и потегля през 1972 г. 
За да е лек, страничните плоскости са от стъклопласт. Разполагаме с фар. Имаме и звънец, ако застрашаваме 
някого на пътя. Къде е изработен ЕлРо 72 и как работи? Колко км/ч вдига и докъде може да ни заведе? Лесно ли е 
управлението му, всеки ли може да го прави? И какво още знаем за него? Антон Оруш е най-големият колекционер на 
БГ техника. Притежава над 500 произведени у нас различни устройства. Създател на първия у нас сайт по история 
на БГ-техниката – Sandacite.BG. Автор на ,,Голяма книга за българската техника“, претърпяла 2 издания (2019, 2020). 
Автор на над 1000 статии по темата, в които представя резултатите от изследванията си.

зала Научно кафене 12:00 ч. за обща публика вход с безплатни пропуски

Всички сме виждали заглавия за „революционна нова технология“, която ще подобри драстично нещо си. Изстрелване 
на сателити, различни форми на транспорт, медицински изследвания, енергия (получаване и/или съхраняване), вода 
от въздуха, лекуване на рак (много пъти), всякакви неща споменаващи Тесла и т.н. А колко от тях всъщност са се 
реализирали? Почти никои. Физикът от Пловдивския университет, доктор по методика на физиката и учител д-р 
Стефан Николов ще разкаже защо толкова много неща са наистина твърде хубави, за да са истина. Доверете се на 
комуникатора на науката с голям опит и съмнително чуство за хумор.

Твърде хубаво, за да е истина    

зала Космос в партньорство с А1 11:30 ч. свободен достъпза деца над 12 г. 

Чисто и просто вода

Отлично познаваме водата, всеки ден я виждаме. Но в британското научно 
шоу на Science Made Simple ще се гмурнем по-дълбоко, за да разберем от какво 
е направена тя и какви удивителни неща може. С водата можеш да правиш 
най-различни неща - да я попиваш, да разтваряш вещества в нея, да правиш 
сок с нея, да я замразяваш и нагряваш. Чрез демонстрации и с помощ от 
публиката, Дейвид Прайс ще ви покаже как да разпознавате дали водата 
замръзва, кипи, ври, кондензира се, разтваря и изпарява, както и трите й 
агрегатни състояния - лед, течност и газ. Ще видите химическата формула 
на водата и как водата и телата в нея се влияят от сили - потъват или 
плават, гравитация. И още нещо - бъдете готови да се намокрите! 

В партньорство с Kau�and.
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На английски, с превод на български език.

зала 42 в партньорство с Microsoft 1 : 0 ч.1 3 за младежи над 14 г. и възрастни вход с билети

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 12:00 ч. за възрастн вход с билети

Доц. д-р Аспарух Камбуров и ас. Марин Евгениев са преподаватели в МГУ, които се занимават с развиването на 
различни задачи в областта на 3D моделите и тяхното представяне. С помощта на дрон, 3D принтер и други 
технологии ще демонстрират процеса по който се създава 3D модел на рудник. В тази работилница на открито на 
ваше разположение ще е теодолит, който представлява един голям транспортир.

Рудник, дрон и 3D принтер   

зона Големият взрив 1 : 0 ч.2 3 за обща публика свободен достъп
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зала ДНК 13:00 и 14:30 ч. вход с безплатни пропуски    за деца над 10 г. 

Micro:bit | Създай собствен стъпкометър и победи в надпреварата!

Участници в тази работилница, водена от екипа на Dream Space ще се 
уверят, че могат всичко! Независимо от уменията, с които влязат в 
работилницата, всеки от тях ще си тръгне със създаден стъпкометър на 
Micro:bit и Surface Go 3 и ще може да се включи в надпреварата на 
стъпкометрите! 

От любопитството към откритията

Как се става учен? Кои са начините за поддържане и развиване на детското 
любопитство към света и природата и как то се превръща в избор за 
образование и кариера в науката? Какво мотивира младите и утвърдените 
учени и какви са възможностите за работа и постигане на резултати? Ще 
разберем от три поколения, посветени на науката - талантливи ученици и 
изявени млади и опитни учени, носители на български и международни награди 
за наука.

зала Космос в партньорство с А1 1 : 0 ч.3 0 за обща публика вход с безплатни пропуски

Науката срещу Мърфи: иска ли да ни прецака Вселената?   

Екипът на ТехноМеджикЛенд е подготвил забавен научен панел, посветен на случайността, законите на Мърфи и 
защо непрекъснато ни се струва, че нещата все се объркват, вместо да вървят гладко. Ще направят на пух и прах 
мита, че предметите, природните сили и дори Вселената като цяло създават умишлено пречки пред нашите 
планове. Наред с това ще стане ясно що е то вероятност и по какви начини интуицията ни подвежда, докато се 
опитваме да я оценим. 

зала 42 в партньорство с Microsoft 13:00 ч. за младежи над 14г. и възрастни вход с билети

В партньорство с Microsoft.

зала Атом 13:00 и 14:30 ч. вход с безплатни пропускиза деца над 12 г. и младежи 

Работилница по роботика 

Писането на софтуерен код е едно от ключовите умения на 21 в. и ще е 
изискване за много професии на близкото бъдеще. Ако все още не знаете как 
се пише код, няма проблем - просто заповядайте на работилницата по 
роботика с програмириане на робот „Драко“ и/или микроконтролер 
Тинузавър, разработена и водена от екип на Университет за деца. Ще се 
научите как да пишете софтуерен код за работа с робот, както и как 
работят сензорите и периферията в един робот и как те могат да бъдат 
съчетани за изпълняване на конкретни задачи.  

© Тихомира Методиева
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Защо и как устойчивото земеделие може да бъде решение за климатичните промени?

В условията на променящ се климат е важно да преосмислим практиките от миналото и да се обърнем към по-
устойчиво и интелигентно земеделие, което крие редица ползи, за климата, околната среда и здравето на хората. В 
рамките на събитието, заедно с експертите от екипа на Климатека Радина Калдамукова, Надежда Шопова, Дина 
Сиракова, Ремина Алексиева и Боян-Никола Зафиров, модерирани от Пламена Маринова, ще разгледаме някои 
любопитни примери и новите тенденции в градското и биоземеделието.

зала Научно кафене 1 : 0 ч.3 3 за младежи над 14 г. и възрастни вход с безплатни пропуски

Тайните на Тутанкамон   

Тази година се навършват 200 г. от разгадаването на йероглифите на 
Розетския камък - черна базалтова плоча с древни надписи на три езика от 
времето на египетските фараони. В тази работилница ще използвате 
опротестена версия на Розетския камък, с който ще разгадаете истински 
египетски йероглифи, за да откриете една тайна! Каква е тайната? Ще 
разберат само търсещите! Елате да разкрием мистерията с помощта на 
екипа на Академия Сметало.

зала Котангенс 13:30 и 15:00 ч. за деца от 7-10 г. вход с безплатни пропуски

Пожелавам ти да живееш в интересни времена! Благодарим! На нас ни се 
падна екшън филм с пандемии, опасни микроорганизми и глобално 
замърсяване, застрашаващи живота на човечеството и планетата. Всички 
познати защити не работят, необходим ни е нов мощен съюзник. Плазмата? 
Да, като плазмата, която съставя Слънцето, полярните сияния, звездите, 
мълниите… Плазмата отстранява опасни замърсители от всякакви 
повърхности, от храната, от течности, пречиства водите и може да лекува 
рани и наранени тъкани. Защо плазмата е новият супергерой ще разберем от 
доц. Йована Тодорова от Катедрата по Обща и приложна хидробиология, 
Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и гл. ас. д-р Пламена 

Плазмата – Супергерой   

зала Лаборатория в партньорство с Aurubis 1 : 0 ч.3 3 за младежи над 14 г. и възрас вход с безплатни пропуски

© Текст и снимки: Фондация "Красива наука" 

Маринова-Драгозова от Лесотехническия университет, доктор по „Газови разряди и физика на плазмата“. Общите 
изследвания на доц. Тодорова и д-р Маринова са част от дейността на Центъра за компетентност „Clean & Circle”.

Виждали ли сте някога комета в небето? A задавали ли сте си въпроса какво са кометите и какво има по 
повърхността им? През 2014 г. сондата Rosetta стана първият космически апарат, който посети повърхността на 
комета. Учените имаха уникалната възможност да получат истински изображения от един от тези мистериозни 
обекти.  Ученици от ЧСУ Izzi Science for Kids, заедно с преподавателите си Никола Каравасилев – учител по физика и 
астрономия, и Нели Иванова - учител по наука, ще покажат как можем в домашни условия да си направим комета в 
мащаб 1:20 0000 от (почти) всекидневни материали.  

Да си направим комета!   

зона Големият взрив 1 : 0 ч.4 0 за младежи над 14 г. свободен достъп



26

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 15:00 ч. вход с безплатни пропуски    за обща публика 

От върховен хищник до домашен любимец - история на одомашняване на кучетата   

Кучето е най-добрият приятел на човека, но дали така е било и в 
праисторията? Как се е стигнало от вълк до пинчер? Какви са първите 
доказателства за взаимоотношения между хора и кучета? Анализът на 
кучешки останки от археологически обекти и ДНК анализи последните 
години дават нови данни относно хипотезите как тези животни от 
върховни хищници са се превърнали в най-добрият приятел и спътник на 
човека. Гл. ас. д-р Надежда Карастоянова е археозоолог и археолог към 
Националния природонаучен музей и Археологическия институт с музей към 
БАН. Тя се занимава с изследването на връзките между древните хора и 
животните като изследва животински останки от археологически обекти.

„Извънземни“ следи върху релефа на Земята  

На Земята са установени стотици места, където скалите имат необичайна 
форма, структура и химичен състав. В различни етапи от историята на 
Земята са случвали сблъсъци с метеорити, които често са променяла хода на 
еволюцията и на геоложката историята. Тези събития са причина за 
образуването на т.нар. импактен (ударен) релеф. В дъждовни гори, в пустини, 
в тайга, на океанското дъно… има стотици следи върху земната 
повърхност, оставени от сблъсък с метеорити. Със сигурност имате 
милиони въпроси! Задайте ги на доц. д-р Димитър Желев, преподавател в 
катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ на Геолого-
географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, съосновател на 
Географ БГ и учител в ЧСУ Izzi Science for Kids.

зала Космос в партньорство с А1 1 : 0 ч.4 3 за младежи над 14 г. и възрастни вход с билети

Безполезната звезда на математиката  

Когато си говорим за „известни“ числа, обикновено се споменават пи, нула, корен от две, е („Неперовото число“), 
имагинерната единица, златното сечение... А знаете ли, че една от тези „звезди“ на математиката е всъщност 
напълно безполезна? Д-р Стефан Николов, физик в ПУ „П. Хилендарски“, учител по физика и доктор по методика на 
физиката ще ни запознае с инстаграм инфлуенсърът сред числата – известно с това, че е известно, но иначе напълно 
ненужно. Ще откриете истински важната математика, която всъщност се използва на практика и е свързана с него, 
но никога не го използва. В шоуто участват функции и производни, но са на каишка и няма да ви ухапят.

зала 42 в партньорство с Microsoft 14:30 ч. за младежи над 14 г. и възрастни вход с безплатни пропуски

зала Научно кафене 15:00 ч. вход с безплатни пропуски  за обща публика 

ИИ, нарисувай ми овца 

Изкуствен интелект, който е способен да нарисува изключително 
креативни изображения, уловили смисъла на описанието, което им е зададено 
с думи. Това е едно от технологичните направления, които през последните 
месеци показаха изумителен напредък. Създава ли вече алгоритъмът 
изкуство? Какво ни казва за човешката креативност? Кога изображенията 
му ще са неразличими от фотографията и какво ще промени това? Какво ли 
ще ни нарисува алгоритъмът по идея, дадена от гостите? Надникнете в 
бъдещето заедно с Йордан Даракчиев – специалист по изкуствен интелект, 
програмист и астроном, Ивайло Петров – фотограф и дигитален артист, 
един от хората, допуснати да изпитат на какво е способен алгоритъмът 
Midjourney, и модератора Георги Караманев, журналист и програмист, 
създател на „Дигитални истории“.

В партньорство със сайта Дигитални истории. 

Изображението вдясно е 
създадено със DALL-E.



Христо Пимпирев. Антарктическият стопаджия

За повечето от нас името на Христо Пимпирев е синоним на Антарктида - 
континента, експедициите и нашата база там. „Но кой е човекът зад 
широката усмивка? Как е успял да превърне личната си мечта в държавна 
политика и вече десетилетия наред да създава положителен образ на 
България по света? Какво си е мислил и чувствал, изправен пред 
трудностите и екстремните опасности по пътя към целите си? Какво го 
мотивира и вдъхновява и му дава сили неотклонно да върви напред?” Тези 
въпроси си задава Иглика Трифонова, полярник и председател на Асоциацията 
на младите полярни изследователи. Отговорите са в биографичната 
книгата „Христо Пимпирев. Антарктическият стопаджия“, която 
авторите - проф. Христо Пимпирев и Иглика Трифонова, ще представят пред 
публиката на фестивала.

MakeCode Arcade | Създай собствена игра!

Участниците в това приключение ще програмират свой собствен свят и ще 
създадат авторска игра! Ще се запознаем с MakeCode Arcade и ще използваме 
Surface Go 3, за да покажем, че всяко дете е герой с уникална суперсила. 
Водещи на работилницата е екипът на Dream Space.

зала ДНК 16:00 и 17:30 ч. за деца над 10 г. вход с безплатни пропуски

Някои неща знаем със сигурност, а други можем да си представим или дори да 
опишем. Можем да се върнем към историята на Вселената от момента на 
възникването ѝ. Но днес ще се опитаме да погледнем напред във времето и 
ще се отправим в бъдещето. Какво ще се случи със Земята, със Слънчевата 
система, с нашата галактика и, в крайна сметка - със самата Вселена? Наши 
галактически пътеводители ще са д-р Петър Ефтимов, ветеринарен лекар и 
молекулярен биолог, преподавател в катедра „Клетъчна биология и биология 
на развитието“ към Биологическия факултет на  СУ „Св. Кл. Охридски, 
победител в конкурса за комуникация на наука „Лаборатория за слава 
FameLab“ 2016 и доц. д-р Владимир Божилов, преподавател в катедра 
„Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски“ и активен комуникатор на науката, носител е на второ място в 

Ad Finem - пътуване до края на времето   

зала Космос в партньорство с А1 1 :  ч.6 00 за младежи над 14 г. и възрастни вход с билети
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зала 42 в партньорство с Microsoft 16:00 ч. обща публика вход с безплатни пропуски

В партньорство с Microsoft. 

конкурса за комуникация на наука „Лаборатория за слава FameLab“ 2010 и първа награда в международното му издание 
„Hall of FameLab“ 2014 в Лондон, Великобритания.  

В тази работилница по електроника, разработена и водена от екипа на Университет за деца, ще запоявате  
електронна платка, която си остане за всеки участник. В работилницата ще научите основните принципи на 
електрониката и роботиката, работата на различни компоненти и сензори, както и логическите връзки в една 
електронна схема. 

Работилница по електроника   

зала Атом 16:00 и 17:30 ч. за деца над 12 г. и младежи свободен достъп



Научете повече и регистрирайте Вашия клас за посещение в 
Dream Space на  www.microsoft.com/bg-bg

Приключението, в което всеки ученик е герой.

Dream Space

Моят път в науката

Няма нищо по-вдъхновяващо от личните разкази за избора на професия на 
успелите хора. Как са започнали? Винаги ли са искали точно тази професия? 
Какви са някои от най-смешните, смелите, силните, страшните моменти, 
които са изживели? Ако трябва да започнат отново, пак ли ще изберат тази 
професия? А когато за работата си разказват успешни съвременни 
български учени, те със сигурност ще ви увлекат. Не пропускайте този 
разговор за пътя на учения с двама от най-известните физици в България – 
проф. д-р Ана Пройкова и проф. д-р Леандър Литов. Проф. Пройкова е 
ръководител на Лаборторията за високопроизводителни изчисления в София 
Тех Парк и преподавател във Физическия факултет на Софийския 
университет. Там преподава и проф. Литов, който свързваме с 
постиженията му като ръководител на колектива на СУ в ЦЕРН, а 
напоследък и с интереса му към медицинската физика. Повече ще научим от 
самите тях в разговор с журналиста Борислав Лазаров. 

По повод Международната година 
на фундаменталните науки за 
устойчиво развитие.

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 16:30 ч. вход с безплатни пропуски    за обща публика 

Код Водород: бъдещето днес 

Какви са основните предимства и недостатъци на възобновяемите енергийни източници. Какво е горивна клетка и 
как работи. Защо водородът ще промени начина ни на живот? Как едно състезание с водородни коли вдъхновява 
ученици от 8-12 клас в държавни училища? Не пропускайте да се потопите сега в бъдещето с Ивайло Бонев е 
съосновател на Технократи, учител и предприемач, който след 8 години в Германия и Дания, се завръща в България и 
от 2017 г. се посвещава на образованието на бъдещето.

зала Научно кафене 16:30 ч. за обща публика вход с безплатни пропуски



зала Котангенс 16:30 и 18:00 ч. вход с безплатни пропуски    за обща публика 

Галактически Minecraft стопаджии  

Преди 70 г. е роден писателят и хуморист Дъглас Адамс, който написа 
„Пътеводител на галактическия стопаджия“. Елате да проверите дали това 
е така в работилницата на „Дев Академи“ - ще се реете в Minecraft космоса и 
ще трябва да решите няколко загадки с помощта на кодиране, за да 
намерите отговора на „Въпросът за живота, вселената и всичко останало“! 

Оригиналните научни подходи в областта на наноматериалите вече 
позволяват получаването на нови материали с разнообразни предварително 
зададени характеристики. Тяхното приложение се простира от 
разработването на иновативни лекарствени системи до търсенето на нови 
алтернативни източници на енергия, синтез на ценни химически 
съединения, до създаването на устойчиви и безотпадни технологии за 
оползотворяване на отпадъчната биомаса и др.  Повече за напредъка в 
науката за наноматериалите ще разберем от проф. д-р Маргарита Попова от 
Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН, утвърден 
учен в областта на наноразмерни материали с приложение в индустрията, 
екологията и наномедицината, автор на над 100 международно цитирани 

Многото лица на наноматериалите

зала Космос в партньорство с А1 17:30 ч. вход с билетиза младежи над 14 г. и възрастни 

Куче или кексче?   

Защо изкуствен интелект може да разрешава невероятно трудни задачи 
като моделиране структурата на белтъци, а пък робо-прахосмукачката ви 
лесно става заложник на краката на масата? Защо все още не се возим в 
робо-коли? Защо не гледаме робо-футбол? Защо телефонът ви слага 
снимката на кучето ви в категория сладкарско изделие? По време на това 
събитие ще разберете кои са най-трудните предизвикателства пред 
изкуствения интелект и как учени и инженери разработват решения, които 
ще отключат безбройно много нови приложения на изкуствения интелект.  
Д-р инж. Светлин Пенков е съосновател на компанията Ефемарай, където 
заедно с екипа си разработва методи за тестване и повишаване на 
надеждността на системи базирани на изкуствен интелект. Преди това е 
ръководил един от екипите за машинно обучение на първата компания в UK, 
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В партньорство с А1.

зала 42 в партньорство с Microsoft 1 : 0 ч.7 3 за младежи над 14 г. и възрастни вход с безплатни пропуски

публикации, ръководител на национални и международни проекти, носител на наградата „Питагор“ за утвърден учен 
в областта на природните инженерните науки за 2022.

© Copyright info

която получава правото да тества робо-колите си в Лондон. По време на докторантурата си в Единбургския 
университет е и капитан на отбора по робо-футбол.



Изкуствена утроба   

Дали не се задава моментът, когато бебетата ще се раждат от изкуствени 
утроби? Все повече изследователски екипи обещават пробив в тази област, 
която може би ще се окаже решението на проблема с ниската раждаемост в 
модерния свят. Кои са най-интересните разработки в тази посока? Кои са 
най-големите предизвикателства пред учените? А междувременно… готови 
ли сме за времето, когато родителите ще могат да наблюдават заедно как 
расте бебето в технологичен инкубатор? Не само технологично, но и чисто 
емоционално, чуйте какво мислят д-р Радко Тоцев, акушер-гинеколог в 
специализираната АГ болница „Майчин дом“ и Георги Караманев, журналист и 
програмист, създател на „Дигитални истории“. Поразсъждавайте заедно. 

© Photo by Isaac Quesada on Unsplash

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 18:00 ч. за младежи над 14 г. и възрастни вход с билети

Глождят те въпроси за живота, Вселената и всичко останало и 42 не ти се 
струва универсалния отговор? Винаги си искал да зададеш трудните 
въпроси на някой професор? Сега е моментът. Обмисли добре въпроса си и 
ела да попиташ някой от видните учени от панела: доц. Любомира Николаева-
Гломб, лекар и вирусолог, доц. Милена Георгиева, молекулярен биолог, доц. 
Владимир Божилов, астрофизик, и проф. Милен Богданов, химик. Водещи ще са 
младите журналисти от портала за новини на детски език „Вижте“. За най-
трудните въпроси ще има награди – билети за специално събитие, 
посветено на 25-годишнината от първата книга за Хари Потър.

Разбий професора!

© Photo by Yan Krukov

В партньорство с „Книговище“ и Книжарница Elephant.

зала Космос в партньорство с А1 1 : 0 ч.9 0 за деца от 7-14 г. вход с безплатни пропуски

От Арктика до обезлюдените села на България

Гергана Даскалова е доктор по екология от Единбургския университет, 
посветен на изследването на биоразнообразието по света и как то се влияе 
от дадени промени и фактори. Тя е едно от ярките лица в редиците на 
изследователите на National Geographic и гордо представя страната ни с 
проекти, които провежда на различни точки по света, включително от 
родното си място в България. От непрестанно изменящия се облик на Арктика, 
с качването на температурите, топенето на замръзнали почви и ледници и ред 
други незабележими процеси, до обезлюдяването на малките населени места в 
България и последствията от това за биоразнообразието, Гергана посвещава 
времето си в изследване на биоразнообразието на нашата планета. © Gergana Daskalova

зала Научно кафене 18:00 ч. за обща публика вход с безплатни пропуски

В партньорство с National Geographic. 
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В партньорство със сайта Дигитални истории.
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Учените в киното

Кой учен от големия екран ви е впечатлил? Дали това ще бъде д-р Рос, Индиана Джоунз или Декстър от зловещата му 
лаборатория? Или може би докторите Емет Браун, Джекил, Стрейнджлъв, Виктор Франкенщайн? Какви образи на 
учени създават режисьорите и сценаристите в киното и телевизията? А жени-учени има ли изобщо? И важно ли е 
това? Този път разговорът се обръща – на сцената ще излязат директорът на Дом на киното Христо Христозов, 
режисьорът на детските филми „Случаят Кюри“ и „Случаят Тесла“ Андрей Хадживасилев, изпълнителният директор 
на София филм фест и ръководител на София Мийтингс Мира Сталева, и селекционерът на Киномания и журналист 
Владо Трифонов. Подпомагани от модератора д-р Тома Щилиянов, който съчетава професията си на ветеринарен 
лекар със страстта си по киното, те ще ни въвлекат в света на своите любими (и нелюбими) екранни учени. 

Дванадесет, дузина, 12  

Както открихме фестивала с химични фойерверки, решихме да отбележим дванадесетото му издание и с бляскав 
финал. Тъй като вярваме, че наука наистина има във всичко около нас, попитахме финалистите от  конкурса FameLab 
от предишни години дали числото 12 има специално значение в техния конкретен дял от науката. Отговорът беше 
светкавичен и от много повече области, отколкото си представяхме. И така, пригответе се за фойерверкично, 
многолико закриващо шоу, в което на сцената ще става дума за 12 извънземни места на Земята, колко по-хубаво би 
било ако имахме 12 пръста, 12 парчета въглероден атом, 12 ли са зодиите и има ли ги изобщо, 12-та седмица от 
бременността, 12 групи хранителни алергени, химичния елемент с пореден номер 12, Витошката дузина и още много 
изненадващи истории! 
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В партньорство с Дом на киното.
Вижте www.domnakinoto.com за съпътстващата програма от филми в „Дом на киното“.

зала Лаборатория в партньорство с Аurubis 19:30 ч. за младежи над 14 г. и възрастни вход с безплатни пропуски

зала Космос в партньорство с А1 20:30 ч. обща публика вход с безплатни пропуски

В партньорство с Aurubis.

от 30 октомври 2022 г. 

Вярваме, че фестивалът ви е вдъхновил. Сега търсим вашите идеи за следващото 
издание (11-14 май 2023 г.). Какви теми искате видите? С кои учени искате да се 
запознаете? Попълнете, откъснете и оставете още сега на щанд "Информация", 
или ни пишете на e-mail programme@beautifulscience.bg не по-късно 
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СТЪЛБИ СТЪЛБИ

Спирка „София Тех Парк“
автобусни линии 84, 184
и тролейбусни линии 5 и 8 

Спирка УМБАЛ „Св. Анна“
автобусни линии 84, 184
и тролейбусни линии 5 и 8

Спирка „Площад на авиацията“
автобусни линии 84, 184 
и тролейбусни линии 5 и 8

в партньорство с

НАУЧНО КАФЕНЕ
ЗАЛА

ДНК

ИНФОРМАЦИЯ

ЗОНА НАУКА

ЗОНА

ПРИРОДО, РАДИО 
И КИНОЛЮБИТЕЛИ 

ЗОНА

ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ

София Тех Парк | бул. „Цариградско шосе“ № 111
ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ ДЖОН АТАНАСОВ 

ЗАЛА

ЗАЛА

Организатор: Фондация „Красива наука”
Текст и снимки: Фондация „Красива наука“
Дизайн: www.eyescompany.com
Печат: „БУЛВЕСТ ПРИНТ“ АД
Издател: „Ре Старс“ ЕООД
Управител: Георги Иванов
Коректор: Цветана Георгиева
Мениджър разпространение: Мартин Даскалов
Адрес: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 145 Б 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

