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ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

22 май – 3 юли  2020г.

       Фестивал 
„Mоре и здраве“
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O N L I N E

„Море и здраве“
 Фестивал

Гледайте ни във Facebook каналите

https://www.facebook.com/BG.MUVi.tv/
https://www.facebook.com/seaandhealth/


ПРОГРАМА

22 май

15:00 ч. 

Научна конференция на тема "Морски научни изследвания, 
иновации и инфраструктура за превенция на общественото 
здраве" – 1 част
Научната конференция представя разработки на учени и 
студенти, свързани с морската тематика и човешкото здраве.

15-19  юни

09:00-10:00 ч.
12:00-14:00 ч. 

Онлайн кино салон 
Фестивална кино програма в MU- Vi Tv
Морето вдъхновява! Не един и двама писатели, художници, 
поети, скулптури и творци са посветили работата си на 
безкрайното синьо море. Университетската телевизия MU- Vi TV 
е побрала завладяваща селекция от филми, на които зрителите 
ще могат да се насладят.

22 юни

11:30 ч. 

Откриване на онлайн фотографска изложба на Петко 
Момчилов
Авторската изложба представя спиращи дъха кадри на морето  
и морския живот. Нито един човек, носещ морето в душата си 
няма да остане безразличен към тях. Подбраните творби 
включват интересни плажни моменти, рибарски вълнения и 
морска магия.



23 юни- 2 юли

Фестивална програма

08:30- 9:00 ч. 
11:30- 12:00 ч. 
13:30- 14:00 ч.

Арт ателиета „Заедно по-здрави с мисъл за морето“
Красотата е навсякъде около нас, стига само да имаме очи, за да я 
видим. Арт ателиета „Заедно по-здрави с мисъл за морето“ 
представя творческия заряд на талантливи студенти, 
преподаватели, служители и приятели на Медицински 
университет- Варна. 
Ателиетата дават възможност на всички креативни личности, 
желаещи да изразят себе си чрез любимото си занимание, 
свързано с морето, а подбраните видеа обещаваме ви- ще помните 
дълго. 

3 юли

14:00 ч.

Научна конференция на тема "Морски научни изследвания, 
иновации и инфраструктура за превенция на общественото 
здраве" – 2 част
Научната конференция представя разработки на учени и 
студенти, свързани с морската тематика и човешкото здраве.
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