
на Медицински университет – Варна

Двор на Медицински университет – Варна, сграда Ректорат

15:00 – 21:30   Фотоизложба на тема „Традиции и култура в опазването на живота и здравето 

                        в морето“

17:30 – 17:45   Официално откриване на „Европейска нощ на учените“ – 2018 г.

17:45 – 18:05   Научно кино – прожекция на филми с тема „Традиции и култура за опазване на живота 

                        и здравето в морето“: Научна морска експедиция във Варненския залив 

18:05 – 18:20   Викторина и игра с публиката

18:20 – 18:30   Награждаване на участниците  в конкурса за рисунка „Мистериозната наука за 

                        морето, корабоплаването и корабите“

18:30 – 19:00   Демонстрация на морски възли 

19:00 – 19:30   Дискусионен клуб с участието на доц. Кристина Близнакова – стипендиант по 

                        програма „Мария Склодовска – Кюри“ и представяне на проект, спечелен по програма 

                        Хоризонт 2020

19:30 – 19:50   Демонстрация на работата на 3D принтер 

19:50 – 20:10   Научно кино „Традиции и култура за опазване на живота и здравето по варненското 

                        крайбрежие“ 

20:10 – 20:20   Викторина и игра с публиката

20:20 – 20:40  Научна лаборатория - вълшебството на химичните елементи 

20:40 – 21:30   Научно градинско парти

                        Музей по история на медицината 

17:30 – 19:00 – Обиколка на Музея

17:30 – 19:00 – Изложба на картини на участниците в конкурса за рисунка „Мистериозната 

                        наука за морето, корабоплаването и корабите“

 Европейска нощ на учените 2018 се осъществява в рамките на проект K-TRIO 3 („Researchers in knowledge triangle“), 
финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, „Дейности 

Мария Склодовска-Кюри, договор 818757

28.09.2018 г.



на „Образователен център – Варна“ 

Юнашки салон 

15:00 – 21:30   Фотоизложба на тема „Корабостроене – наука, традиции и артефакти“

15:00 – 21:30   Изложба на картини на участниците в конкурса за рисунка на тема: „Загадъчната 

                        наука за морето, корабоплаването и корабите – с четка и палитра в музея"

17:30 – 17:40   Официално откриване на „Европейска нощ на учените“ – 2018 г.

17:40 – 18:20   Научно кино – прожекция на филма на БНТ-Варна «За 202 дни около света» посветен 

                        на 40-та годишнина от околосветското плаване на капитан Георги Георгиев

18:20 – 19:00   Научно кафе с Теодор Роков, Археологически музей-Варна  

                        „Наука и история с дъх на море“

19:00 – 19:20   Награждаване на победителите в конкурса за детска рисунка и връчване на 

                        сертификати за участие

19:20 – 19:40   Научно кино – прожекция на филми на тема „Традиции и култура за опазване на 

                        живота и здравето в морето“: Научна морска експедиция във Варненския залив 

19:40 – 21:00   Научно парти

 Европейска нощ на учените 2018 се осъществява в рамките на проект K-TRIO 3 („Researchers in knowledge triangle“), 
финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, „Дейности 

Мария Склодовска-Кюри, договор 818757

28.09.2018 г.



на Медицински университет – Варна 

15:00 – 19:10    Фотоизложба на тема „Традиции и култура в опазването на живота 

                        и здравето в морето“

15:00 – 19:10    Изложба на картини на участниците в конкурса за рисунка „Мистериозната наука 

                        за морето, корабоплаването и корабите“ 

17:00 – 17:15    Официално откриване на „Европейска нощ на учените“ – 2018 г. 

17:15 – 18:35    Научно кино – прожекция на филми с тема „Традиции и култура за опазване на 

                        живота и здравето по варненското крайбрежие“ 

18:35 – 18:50   Научна демонстрация: измерване на кръвна захар

18:50 – 19:10    Научно кино „Традиции и култура за опазване на живота и здравето в морето“: 

                        Научна морска експедиция във Варненския залив 

 Европейска нощ на учените 2018 се осъществява в рамките на проект K-TRIO 3 („Researchers in knowledge triangle“), 
финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, „Дейности 

Мария Склодовска-Кюри, договор 818757

28.09.2018 г.

Филиал Велико Търново 



на Медицински университет – Варна 

15:00 – 19:10    Фотоизложба на тема „Традиции и култура в опазването на живота 

                        и здравето в морето“

15:00 – 19:10    Изложба на картини на участниците в конкурса за рисунка „Мистериозната наука 

                        за морето, корабоплаването и корабите“ 

17:00 – 17:15    Официално откриване на „Европейска нощ на учените“ – 2018 г. 

17:15 – 18:35    Научно кино – прожекция на филми с тема „Традиции и култура за опазване на 

                        живота и здравето по варненското крайбрежие“ 

18:35 – 18:50   Научна демонстрация "Раждането на близнаците - малкото чудо на природата" - 

                        доц. Т. Евтимова, доктор и ас. Христина Генчева

18:50 – 19:10    Научно кино „Традиции и култура за опазване на живота и здравето в морето“: 

                        Научна морска експедиция във Варненския залив 

 Европейска нощ на учените 2018 се осъществява в рамките на проект K-TRIO 3 („Researchers in knowledge triangle“), 
финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, „Дейности 

Мария Склодовска-Кюри, договор 818757

28.09.2018 г.

Филиал Шумен 


