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Европейска нощ на учените 2014

Рубриката „Европейска нощ на учените 2014“ се осъще-
ствява по проект K-TRIO 2, финансиран от Европейската
комисия по дейностите Мария Cклодовска-Кюри на про-
грама „Хоризонт 2020“

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА
ДЕВЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА

Доц. д-р Иво Драганов,
Нов български университетС финансовата подкрепа на Европейската ко-

мисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на
Програмата за научни изследвания и иновации „Хо-
ризонт 2020“ на 26 септември за девета поредна
година в България се проведе Европейска нощ
на учените – събитие, което се осъществява еже-
годно в един и същи ден  в цяла Европа. Целта е
да се насочи общественото внимание към ролята
на изследователите и науката, както и да се оку-
ражат младите европейци да поемат пътя на науч-
ната кариера и да превърнат Европа във водеща
научна сила.

Успехът на дейностите в рамките на Нощта на
учените 2013 г. в България е причина проектът
„Европейска нощ на учените 2014“ да продължи
много от тях под надслов: K-TRIO 2 (Researchers
in Knowledge Triangle 2)* , и като резултат да увели-
чи тяхната аудотирия. Проектът бе реализиран от кон-
сорциум с участници: Нов български университет
(координатор), Българска академия на науките, Бри-
тански съвет в България, ДИПКУ на Тракийския
университет – Стара Загора,  Пловдивски универ-
ситет „Паисий Хилендарски“, Медицински универ-
ситет – Пловдив и Русенски университет „Ангел
Кънчев“, с партньорството на Съюз на учените в
България, Бизнес  институт, Start Іt Smart,  Обра-
зователен център – Варна, МУ „Проф. д-р Парас-
кев Стоянов“ – Варна, Бургаски регионален исто-
рически музей, Съюз на физиците в България и др.

На 26 септември 2014 г. Европейската нощ на
учените в България беше отбелязана с различни
демонстрационни, творчески и забавни прояви в
София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна,
Бургас. Голяма част от тях бяха свързани с ос-
новната тема на проекта: „Учените в триъгълника
на знанието“, която има за цел популяризане рабо-
тата на учените и повишаване на техния статус в
обществото, както и научните изследвания и ино-
вациите да станат привлекателни за професионал-
на реализация на младите хора. В днешното ин-
формационно общество значението на професия-
та на учения е от изключително значение за съвре-
менното развитие на обществото и държавата. Но
освен това посетителите разбраха, че учените са
интелигентни, забавни хора с чувство за хумор,

непосредствен начин на общуване и приятни съ-
беседници. Много от инициативите в Нощта на уче-
ните бяха посветени на младите хора – тяхното
представяне като бъдещите таланти на България.
Всеки млад човек, който обича предизвикателства-
та, и все още не е направил своя професионален
избор, можеше да го направи през тази нощ. Ка-
риерата в науката, образованието и иновациите е
ценна възможност за реализация.

В Нов български университет, който за втора
поредна година участва като координатор на про-
екта,  се проведе Ден на откритите врати с фото-
изложба „Светът през погледа на учените“ с фото-
си на проф. Людмил Христов, доц. д-р Елисавета
Гурова и антрополога и политолог доц. д-р Васил
Гарнизов. Доц. Гурова представи изключителни
снимки на непознати, но много атрактивни мес-
тности под надслов: „Непознатата България“.
Проф. Христов и доц. Гарнизов показаха снимки
от свои теренни изследвания в Източните Родопи
– от  България, Турция и Гърция.

Към това събитие се прибави изложба на най-
новите книги от учени и за учени на Издателския
център на Нов български университет. Владимир
Маринов представи най-новата книга на известния
френски учен от български произход проф. Цве-
тан Тодоров „Недовършената градина“ – току що
издадена от Издателския център.

Друго централно събитие бе филмовият ден,
който се проведе в Евро-българския културен цен-
тър – ЕУРОСИНЕМА, в сградата на Министерство-
то на културата. Киното е част от паневропейската
мрежа асоциирани киносалони Euroimage. Прог-
рамата започна в 10.00 ч. с анимационни филми
на проф. Иван Веселинов „Ало такси“ и „Джунгла
под прозореца“, „А плюс Е“ и „Папагалски при-
казки“ на  доц. Цветелина Николова, „Луната със
сините очи“ и „Романс за вятъра“ на Пенчо Кун-
чев. Прочутият режисьор на анимационни, доку-
ментални и игрални филми, продуцент и препода-
вател проф. Анри Кулев се представи като проду-
цент с филма „Пианистът“ – отличен на наши и
международни фестивали.

Прожекциите продължиха  с документални фил-* http://rn.fmi.uni-sofia.bg/
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ми на доц. Стефан Командарев  ”Градът на жените
баданте“ и „Кръстьо Сарафов“ на проф. Иван Ге-
оргиев.

От 14.00 ч бяха показани игрални филми за деца
на режисьорите проф. Мариана Евстатиева-Биол-
чева и операторът проф. Людмил Христов „Прин-
цът и просякът“, режисьорката доц. Юлия Кънче-
ва – „Без семейна прилика“ и филмът „Госпожа
Динозавър“ на проф. Анри Кулев. Вечерните про-
жекции бяха за възрастни като централно място
заеха филмите „Козелът“ на проф. Георги Дюлге-
ров и „Другият наш възможен живот“ на режи-
сьорката и професор от ЮЗУ Румяна Петкова и
сценаристката и доцент в НБУ Невелина Попова.

В 16.00 ч. в София тръгна ретротрамвай. Мот-
рисата бе от 1929 г., а вагончето – от 1901 г. В
него усмихнати студенти с абсолвентски тоги и
шапки махаха на минувачите и качваха желаещи-
те да се повозят. На тях бяха раздавани рекламни
материали. Идеята е да покажем чрез атракцията
ретротрамвай как времето отминава, въпреки че
оставя знаци и следи в историята ни, но науката е
вечна и продължава да бъде жива и да се развива
устойчиво чрез младите поколения, които навли-
зат в нея.

В двора на Британския съвет – център на съби-
тията в София, преподавателите по музика доц.
Етиен Леви и докторант Нели Маринкова, видните
представители на джаза в България д-р Юлиян
Янев,  д-р Ангел Заберски и д-р Камелия Тодоро-
ва изпратиха музикални поздрави към настоящи-
те и бъдещи учени под надслов „Науката в поп,
рок и джаз“.

За първи път тази година в провеждането на
Европейската нощ на учените у нас се включи и
предприемаческата организация Start It Smart, съз-
дадена да разпространява и развива предприема-
ческия начин на мислене, като подкрепя младите
хора да стартират собствен бизнес. В Аулата на
Софийския университет екипите на стартиращи
компании представиха своята визия, мисия и це-
ли, впечатлявайки журито и публиката с добра под-
готвка и иновативни решения.

Събитието започна с кратко представяне на
програмата, след което пред журито презентираха
няколко стартиращи компании. Стартъпите бяха оце-
нявани по различни критерии, като победителят се
прибра с награда, предоставена от Start It Smart.
След представянето на стартъпите събитието про-
дължи с лекция, в която предприемачът Ивайло
Христов направи презентация на тема „Пътят на
иноватора“, в която разказа за своите наблюде-
ния, уроци и преживявания по пътя на иновациите
и предпремачеството – за най-важните уроци, ко-
ито е научил в първите години от своето предпри-
емаческо пътешествие, за работата му в големи
технологични компании като Microsoft, за техно-
логиите и иновациите в днешно време и тези, с
които е успял да се сблъска по пътя си. Ивайло
Христов има преподавателски опит –  от 2003 г. е
хоноруван преподавател в Софийския универси-
тет  по ИТ дисциплини и предприемачество за ИТ
специалисти. Той е отличен за предприемачески-
те си успехи с престижната награда „Млад пред-
приемач на 2010“ и наградата Next Generation
предприемач през 2011 г.

В Русе местният клуб по предприемачество Start
Іt Smart представи призьорите в обявения конкурс
за иновации, а в Бургаския свободен университет
беше проведено предприемаческо състезание за
иновативни идеи Smart Pitch.

Нощ на учените в Бургас беше организирана и
от Регионалния исторически музей в града. Орга-
низаторите се бяха постарали тази вечер да бъде
не само научна, но и забавна. Точно в 18 ч. в
Етнографския музей започна Музейна академия
„Човешкият разум в науката и религията“ – лекто-
рия с участието на учени от РИМ – Бургас и бо-
гослови. Темите на лекциите бяха: „Факти и мито-
ве за човешкия мозък“, „Ролята на ума в исихаз-
ма“, „Вяра и наука“. В музея беше представена и
изложбата „Мистерията на нестинарите“, а малко
по-късно вечерта бяха показани филми за нести-
нарството от фонда на музея, съпътствани от раз-
нообразна музикална програма.

В БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ: ФОКУС
НА ЮБИЛЕЯ НА АКАДЕМИЯТА И
МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА

КРИСТАЛОГРАФИЯТА

Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“

Голяма част от събитията в тазгодишната Нощ
на учените  беше посветена на 145-годишнината
от създаването на най-старата и авторитетна
научна институция у нас – Българската ака-
демия на науките, и на Международната годи-

на на кристалографията 2014.
Дъждовното време не беше пречка за много-
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бройните посетители на събитията по повод Евро-
пейската нощ на учените – 26 септември, в сгра-
дата на Администрацията на Българската акаде-
мия на науките, организирани от Единния център
за иновации (ЕЦИ) към БАН и Съюза на учените в
България. Последният петък от месец септември
беше денят, в който университетите и научните ин-
ститути в над 300 града в Европа отвориха врати
за гражданството, за да представят своите научни
постижения и да покажат предизвикателните и лю-
бопитни страни от живота на учения.

Събитието започна в ранния следобяд с мате-
матическо магическо шоу за деца. Екип от
Института по математика и информатика при БАН
представи с различни средства видове симетрии,
примери за симетрии в природата, приложения на
симетрии в науката и изкуството;  използване на
симетрии като средство за рационално решаване
на проблеми от различни области (http://www.
math.bas.bg/omi/cabinet/). В препълненото фоайе
отстрани на Големия салон децата откриваха си-
метрии; създаваха артистични композиции, изпол-
зващи симетрии; проверяваха и развиваха качес-
тва на мисленето и въображението си чрез логи-
чески задачи със симетрии.

Темата на ежегодното традиционно Научно ка-
фене (Café scientifique) беше „Квазикристалите
– как се рушат постулати в науката“. Презен-
таторът проф. дфн Евгения Вълчева и модерато-
рът проф. дфн Иван Лалов от Съюза на физиците
в България показаха в препълнената зала пътя, кой-
то изминава откритието, променило представите
за твърдата материя – от яростната критика и по-
дигравки до получаването на Нобеловата награ-
да. Когато през 1982 г. Даниел Шехтман открива
кристали, които са в разрез със законите на при-
родата – т.нар. квазикристали, под въпрос е пос-
тавен общоприетият принцип, че кристалите се със-
тоят от повтарящи се периодични структури. След
30 години на отричане, но и на огромна работа за
потвърждаване на откритието от научната общност,
професор Шехтман най-сетне дочаква признание
за своя труд и получава Нобеловата награда за
химия за 2011 г. Откритието на квазикристалите
предизвиква преосмисляне на някои постулати в
кристалографията и принципите на симетрия в при-
родата. В резултат Международният съюз по крис-
талография променя дефиницията за това, какво е
кристал. На дискусия бяха подложени и пътищата
за науката, които отваря това откритие.

На Международната година на кристалографи-
ята бяха посветени и трите изложби във фоайета-
та.

Постерната изложба, посветена на обявената от
UNESCO Международна година на кристалог-
рафията 2014, беше организирана от Българско-
то минералогическо дружество със съдействието
с Националния музей „Земята и хората“.

„Тайните на кристалите“ беше озаглавена
изложбата от минерални колекции на Института

по минералогия и кристалография „Акад. Иван
Костов“ (ИМК-БАН). Показаното във витрини ми-
нерално разнообразие от ахати, синтетични и ес-
тествени минерали илюстрираше не само красо-
тата на кристалите, но и свидетелстваше за науч-
ната дейност на института по изследване на мине-
рални обекти.

Специалистът по интегрална оптика с интереси
в областта на материалознанието, кристалографи-
ята и спектроскопията доц. д-р Мариана Кънева
от ИФТТ – БАН беше подготвила специално за
Нощта на учените фотоизложбата „Точка на
замръзване“ с прекрасни снимки на водни крис-
тали ( снежинки, лед и др.). Обективът на фотоа-
парата й беше „уловил“ безкрайните възможнос-
ти за кристален растеж на различни ледени струк-
тури и показал тяхната красота.

Доц. Мариана Кънева е за поредна година един
от авторите и художник на корицата на „Стъпки 7“
– сборник с поетични творби на 86 български уче-
ни, подбрани чрез ежегодния конкурс, организи-
ран от Съюза на учените в България. Сборникът
беше представен по-късно в Големия салон от чл.-
кор. Емилия Пернишка – председател на журито и
почетен председател на секция „Филологически
науки“ към СУБ.

Основното събитие в Българската академия на
науките беше традиционната Музикално-поетич-
на вечер, в която учени от различни поколения в
рими и ноти с авторски изпълнения показаха та-
лантите си извън науката. И отново ще употребим
думата „препълнен“. Защото наистина Големият са-
лон на Академията беше препълнен: учени, граж-
дани от различни възрасти бяха дошли да се нас-
ладят на многостранните таланти на учените и да
общуват по-късно с тях в неформална обстанов-
ка. Събитието беше уважено и от акад. Стефан Во-
деничаров – председател на БАН, и д-р Анна-Ма-
ри Виламовска – секретар по здравеопазването и
науката на Президента на Републиката, които от-
правиха приветствени думи към присъстващите.

Освен 145 години от създаването  в Браила от
родолюбиви българи на БКД, прерастнало по-къс-
но в днешната БАН, през 2014 г. се навършват и
165 години от рождението на Иван Евстратиев
Гешов, председател на Българското книжовно дру-
жество (1898-1911) и Българската академия на на-
уките (1911-1924). Многостранната дейност на
видния държавник, политик, общественик, биз-
несмен, банкер, публицист, журналист, издател и
меценат, както ролята му за израстването на Бъл-
гарското книжовно дружество и изграждането на
Българска академия на науките като единствена и
най-голяма научна и обществена институция в Бъл-
гария беше представена като увлекателен разказ
от акад. Георги Марков и предизвика възторжени
аплодисменти.
Международната година на кристалографи-

ята 2014, на която – както вече беше отбелязано,
са посветени голяма част от проявите в тазгодиш-
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ната Нощ на учените в България, беше представе-
на по атрактивен начин от доц. д-р Росица Нико-
лова, ръководител на Лабораторията по рентгено-
структурен анализ в Института по минералогия и
кристалография „Акад. Иван Костов“ – БАН. Доц.
Николова е достоен представител на жените уче-
ни от БАН. Само за последните 5 години тя е ав-
тор на около 50 публикации в престижни между-
народни научни списания. Признание за нейните
качества като учен е и избирането й през тази го-
дина за председател на УС на Българското крис-
талографско дружество.

Името на акад. Ростислав Каишев (заедно с това
на проф. Иван Странски) е свързано с „българска-
та следа“ в световната наука за зараждането и рас-
тежа на кристалите. Със създателя на българската
физикохимична школа, която днес се радва на све-
товно признание и безспорен авторитет, и учител
на няколко поколения български физикохимици за-
позна аудиторията неговият ученик проф. дхн Алек-
сандър Милчев. Допълнителни щрихи към портре-
та на акад. Каишев и неговата дейност като осно-
вател и директор на Института по физикохимия към
БАН, който днес носи неговото име, беше автор-
ското изпълнание в рими на проф. Милчев на „По-
ема за един учител и неговите ученици“, написана
по повод 90-годишнината на акад. Каишев „с ис-
крено уважение и благодарност“.

Повод за бурни аплодисменти беше „добрата
новина“ за успехите на българските участници в
приключилия преди три дни Европейски конкурс
за млади учени, проведен във Варшава. В конкур-
са са били представени 77 проекта на 110 изсле-
дователи на възраст между 14 и 20 години от 36
страни. Ученикът от Пловдивската математичес-
ка гимназия Петър Гайдаров е взел второ място за
оригинален проект в областта на математиката и
химията. Отличени са и останалите трима българ-
ски участници със специални награди.

„Добра новина“ беше също, че в БАН има та-
лантливи млади учени. Сред тях е  чаровната ма-
тематичка Галя Пенчева, докторант в Института по
математика и информатика, основател и препода-
вател в Центъра по забавна математика. Тя е „три
в едно“: млада, красива и талантлива – (не)очак-
вано добра комбинация. Галя е лице на науката в
България за 2013 година – победителка е в кон-
курса на Британски съвет България „Лаборатория
за слава 2013“ и носител на наградата на публи-
ката. С увлекателния си разказ за ирационалните
числа, любовта и Питагор Галя показа как наука-
та може да се представи ясно и разбираемо само
за 145 секунди.

Що се отнася до (не)научните таланти на уче-
ните – чухме ги и видяхме в нестандартната роля
на автори на поезия и като музиканти – певци и
инструменталисти. В „стандартната“ роля на ком-
позитор, пианист и преподавател в НАТФИЗ „Кръс-
тьо Сарафов“ беше само проф. Диляна Мичева, гост-
лектор в университетите в Нанси, Франция и Дел-

хи, Индия; създател и ръководител на музикална
формация „Аква-Делиа“, многократно изнасяла е
концерти във всички европейски страни, Япония и
Индия. Тя изпълни на пиано авторска композиция
и френски шансон. Приятна изненада беше музи-
калният поздрав с арии от мюзикъли от нейните сту-
денти Аделина Томова („Чикаго“) и Боян Арсов
(„Риц“), които създадоха ведро настроение сред
присъстващите. Заслужени овации предизвика и
физикът проф. Николай Велчев, учил дълги години
класическа и джазова музика (пиано и акордеон)
при известни музикални педагози, с виртуозното
клавирно изпълнение на „Ретроимпресии“. И тази
година главният асистент в Биологическия факул-
тет на Софийския университет Емилия Стоимено-
ва, която допринася за доброто настроение още от
първата Нощ на учените, беше част от изпълните-
лите – в съпровод на китара от Христо от група
„Амая“ тя изпълни две песни от репертоара на гру-
па „Сигнал“. Бившият редовен аспирант и главен
специалист от БАН, понастоящем занимаващ се с
технически преводи Йосиф Леви, също отново взе
участие като пианист с импровизации върху про-
изведения на Гершуин, а музикално-поетичен поз-
драв към присъстващите отправиха  майсторът на
любовната лирика Венцислав Йорданов –  хонору-
ван преподавател в НБУ, докторант в катедра „Ел.
измервания към автоматиката“ на ТУ – София и
член на секция „Акустика“ на Института по меха-
ника на БАН, в съпровода на пиано от Светлин Ма-
ринов.

А що се отнася до поетичните творби на учени-
те – някои от поканените проявиха излишна скром-
ност и отказаха да прочетат лично творбите си, но
много успешно бяха заместени от своите талан-
тливи ученици. Доц. д-р Катя Исса от секция „Фи-
лологически науки“ към СУБ не само прие пре-
дизвикателството да прочете „Балада за социолин-
гвиста“ (известна като химн на социолингвисти-
те) на своя ментор акад. Михаил Виденов, но се
вдъхнови и написа продължение специално за
Нощта на учените – в същия стил и също в рими.
А гл.ас. д-р арх. Стела Ташева от Института за
изследване на изкуствата към БАН сама предло-
жи да прочете вместо една от своите творби сти-
хотворението „Градът на „Света София“ от науч-
ната си ръководителка доц. д-р арх. Добрина Же-
лева. Носителката на много национални награди
Елена Алекова, защитила докторантура в прочу-
тия руски Литературен институт „А. М. Горки“ –
член на секция „Филологически науки“ към СУБ,
вдъховено и с артистичен плам прочете свое сти-
хотворение, посветено на чл.-кор. Милена Цане-
ва. Бурни овации предизвикаха и сатиричните ри-
ми на социолога от ИИОЗ – БАН доц. д-р Веселин
Босаков, които поради отсъствието му от страната
ни бяха прочетени от  водещата на събитието г-жа
Божидара Цекова – актриса и писателка. И преди
гостите да продължат празника на традиционната
чаша вино, закачка в рими отправи към присъс-
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тващите гл.ас. д-р инж. Владка  Бакърджиева-
Андреева от Централна лаборатория по слънчева
енергия и нови енергийни източници към БАН.

За съжаление, изданията по проекта по повод
145-годишнината на Академията: „Основатели и
учени на Българската академия на науките“, из-
даваният за девета поредна година  в. „Нomo
Sciens“ (посветен и на 70-годишния юбилей на
СУБ), „Научно-приложни разработки на учени
от БАН“, както и традиционният сборник с пое-
зия от български учени „Стъпки 7“ и Смях 4 (чет-
върто издание на вицове, анекдоти и афоризми за
(и от) математици, информатици и сродни тям ду-
ши), които се раздаваха безплатно в Нощта на уче-
ните, се оказаха недостатъчни за всички желае-
щи. Все пак, не губете надежда – всички издания
могат да бъдат изтеглени от сайта на проекта в руб-
рика „Публикации“: http://rn.fmi.uni-sofia.bg/
publications.html, а вестникът можете да намерите
и в сайта на  СУБ: http://usb-bg.org/Bg/
HomoSciens%202014.pdf.

В шатрите в двора на Британски съвет Бълга-
рия ЕЦИ запознаха многобройните любители на
представянето на науката по завладяващ начин чрез
постерна изложба с „Научно-приложни разработ-
ки и проекти на учени от БАН“ и раздадоха наг-
ради на победителите от представената изложба
„Кристалите през детските очи – източник на
енергия“ на подготвителните групи на 8 ОДЗ „Тав-
рия“ с ръководители Мария Стоева и Парашкева
Гурин.

Поради обявяването на 2014 за Международ-
ната година на кристалографията съвсем логично
Институтът по минералогия и кристалография
(ИМК) „Акад. Иван Костов“ към БАН участваше

не само в събитията в Централната сграда на БАН.
В Зоната за експерименти и демонстрации „Експло-
раториум“ в една от шатрите в двора на Британ-
ски съвет България научният секретар на ИМК доц.
д-р Росица Титоренкова в Кабинета по любопит-
ство „Растеж на кристала“ по атрактивен и за-
бавен начин „кристално и химично“ показа „как-
ви кристали може да забърка един химик и какво
ще изкристализира от този експеримент“. Специ-
ално участие имаше и д-р Милен Кадийски в На-
учното кафене „Кристалографията в научния де-
бат“ (Научни съобщения за приложението на
кристалографията в различни сфери на социална-
та практика) в Нощта на учените в РУ „Ангел Кън-
чев“. А доц. Юри Кълвачев запозна старозагорци
със „Зеолитите – кристали с уникални свой-
ства“.

Приятна изненада беше инициативата Нощ на
отворените врати, организирана от Национал-
ната астрономическа обсерватория в Рожен по по-
вод Европейската нощ на учените и 145 години от
основаването на БАН. Посетителите на обсерва-
торията в нощта на 26 срещу 27 септември (петък
срещу събота) имаха възможност да наблюдават
различни по тип астрономически обекти с пред-
виден за целта телескоп в Посетителския център
на НАО. Освен че бяха интересни за посетители-
те, тези демонстрационни наблюдения имаха за цел
да разширят познанията им за Вселената.

След поредната Европейска нощ на учените от-
правяме поглед напред към следващата – десета-
та – юбилейна Нощ, която сме посветили на Меж-
дународната година на светлината 2015. И нека
силата бъде с българските учени и преподавате-
ли!

НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2014 В БРИТАНСКИЯ СЪВЕТ
БЪЛГАРИЯ

Ивайло Славов,
програмен директор

на Софийския фестивал на науката
Сградата на Британски съвет България и при-

лежащите й околни пространства за поредна го-
дина бяха домакини на събития от Европейската
нощ на учените. Освен собствената програма на
Британски съвет, тук се приютиха и част от спе-
циалните събития за Нощта на Българската акаде-
мия на науките и Нов български университет.

Дворът на Британски съвет, който е общ и за
посолствата на Холандия и Хърватска, както и за
търговския отдел на посолството на Франция, стана
основната сцена за събитията. Съвсем закономер-
но, заради „високия му европейски статут“, на дво-
ра бяха построени основната шатра и две по-мал-
ки, където се разположиха опитите и демонстра-
циите. Тротоарът към Докторската градина стана

арена на „лудите“ химици. Част от програмата те-
чеше и в зала „Палавееви“в сградата на Съвета.

В голямата шатра на двора беше разположена
постерна изложба за 145-годишнината от основа-
ването на БАН, показваща научно-приложните раз-
работки и проекти на учените от институтите на
Академията. Тук имаше и щанд „Кабинет по лю-
бопитство: Растеж на кристала“ с доц. д-р Росица
Титоренкова от Института по минералогия и крис-
талография „Акад. Иван Костов“, както и Евро-
пейски ъгъл, който представи дейностите „Мария
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Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“,
европейската мрежа EURAXESS и проектите, в ко-
ито участват български учени. В малките шатри
от стените грееха детските рисунки от изложбата
„Кристалите през детските очи – източник на енер-
гия“ на малчуганите от подготвителни групи на 8
ОДЗ „Таврия“ с ръководители Мария Стоилова и
Парашкева Гурин.

Програмата беше открита в 18 часа от чаров-
ната водеща Мария Силвестър, която в началото
даде думата за кратки приветствия на: Любов Кос-
това, директор на Британски съвет България; проф.
Антони Славински, председател на Настоятелство-
то на Нов български университет; Ирена Димит-
рова, директор на дирекция Превенция, интегра-
ция, спорт и туризъм в Столична община и Петър
Нацев, ръководител на сектор „Комуникация и пар-
тньорства“ към Представителството на Европей-
ската комисия у нас.

След това на сцената се качиха Светлана Гора-
нова и Марина Маринова от Центъра по забавна
математика с тяхното шоу „Български математи-
чески фолклор“. За тридесет минути децата се вър-
наха във времето на баба и дядо, за да раздвижат
мозъчетата си със забавни задачки от нашия ро-
ден математически фолклор. Освен главоблъска-
ници, театрален етюд с преминаване на река и из-
вестни задачки-закачки, децата откриха симетри-
ята в шевиците, с които навремето са украсявали
дрехите и домовете.

Следващият половин час зрителите се посмя-
ха с най-доброто от програмата на Кристал ТВ.
Специалното шоу на настоящите финалисти от кон-
курса за разбираeмо говорене за наука FameLab
2014 включваше всички най-популярни телевизи-
онни рубрики: математичката Мариана Маринова
и физичката Анелия Дакова поговориха за най-
добрите приятели на жената – диамантите и руби-
ните, в женско ток-шоу, в рекламните блокове ви-
ното и мастиката ни представи технологът по хра-
ни и вина Ивайла Сопотенска-Декина, последва-
ха и централните новини с водещи студентите по
медицина Алексей Митев и Ваньо Везиров и меж-
дународни репортери биолозите Ния Тошкова и
Мирослава Димитрова, прогнозата за времето с
метеоролога Николай Пенов, а на финала в пред-
изборен дебат „Кристали срещу нанокристали“ се
сблъскаха химиците Наско Стаменов и Ахмед Ха-
сан.

Щафетата на сцената пое зоологът от Нацио-
налния природонаучен музей в София Боян Пет-
ров с презентацията си „К2 и тръпката да откри-
ваш, докато приключенстваш“. Увлекателно и с
много снимков материал Боян разказа за труднос-
тите и опасностите при изкачването на втория по
височина връх в Хималаите, но и за интересните
находки и наблюденията върху флората и фауната,
съпътстващи експедицията му.

Едно от новите български открития представи

д-р инж. Христомир Йорданов. Изследването е про-
ведено от Техническия университет и неправител-
ствения сектор и е в помощ на борбата с рака на
гърдата. То представлява високочувствителен тер-
мометър, който засича повишеното електромаг-
нитно лъчение на раковото образувание в сравне-
ние с околната тъкан, и позволява точното му ло-
кализиране.

След това настана време и за първото връчва-
не на награди. Директорът на Британски съвет Бъл-
гария г-жа Костова връчи почетна грамота на Или-
яна Захариева от Мтел за специален принос на ком-
панията в комуникацията на наука, тъй като от 2014
г. медийният конкурс Мтел Медия Мастърс стана
конкурс за отразяване на новини от науката в ме-
диите. Освен грамота г-жа Захариева получи и
„джедайски меч“, за да разсича тъмнината на не-
вежеството. Технологичната джаджа е специално
изработена от химика Христо Колев, победител във
FameLab 2010 и концептуален артист.

Дългоочакваният гвоздей на вечерта беше фи-
зичното караоке „Бохемска рапсодия – рок кита-
ра в 11 измерения“ на д-р Марк Луни, който е
победител на първия национален конкурс FameLab
в Обединеното кралство, доктор по акустична фи-
зика, който в момента работи като патентен спе-
циалист в Националното бюро по интелектуална
собственост на Великобритания. Участвал е в мно-
жество предавания по радио и телевизия, в това
число по Radio 4, ВВС, СВВС, Channel 4 и др. Чрез
акорди от Вивалди до AC/DC Марк Луни разкри
тайната на Страдивариус и показа как вибрациите
на струните може би могат да дадат отговор на
големите въпроси за физиката и Вселената. А из-
пълнението на „Бохемска рапсодия“ на Куин със
специален за физиците текст накара залата да из-
бухне и в смях и в неспирни ръкопляскания.

Програмата на Британски съвет в голямата шат-
ра завърши с поредното награждаване – на децата
и младежите, спечелили призови места в учени-
ческия конкурс „Науката в картини и слово“. Ща-
фетата беше предадена на преподавателите и сту-
дентите им от НБУ – Камелия Тодорова, доц. Ети-
ен Леви, Ангел Заберски-син, Нели Маринкова и
Юлиян Янев, които поддържаха вече високото нас-
троение с изпълненията си.

Корпусът за бързо гърмене от Факултета по хи-
мия и фармация на Софийския университет в със-
тав: доц. Лъчезар Христов и студентите Наско Ста-
менов, Александра Тасева, Мартин Недялков и
Златина Димитрова, както винаги при появата си,
беше шумен, цветен, пушещ, гърмящ и ароматен.
Атрактивните опити, фойерверки, пушеци и гър-
межи събраха огромна тълпа на тротоара пред Бри-
тански съвет, която с интерес и чести възклица-
ния следеше зашеметяващите химици.

В малките шатри беше разположен т.нар.
Експлораториум – възможност за малките зрите-
ли да се докоснат, да пипнат, видят и чуят науката
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отблизо. Тук на щандовете децата научиха за:
 „Нощният живот в природата“ – какво

правят нощем птиците, прилепите, насе-
комите и растенията от биолозите Ния
Тошкова, Виолета Желязкова, Миросла-
ва Димитрова и Силвия Тошева.

 Как да се ориентираме нощем или „На-
къде в нощта?“ с геодезически уреди и
GPS от ас. д-р инж. Аспарух Камбуров
и гл. ас. Милена Бегновска от Минно-
геоложкия университет „Св. Иван Рил-
ски“.

 „Кристално и химично“ си забъркаха и
отнесоха в къщи кристали в епруветки с
помощта на химиците на Корпуса за бър-
зо гърмене.

 „Вино, хляб и зрелища“ беше 18+ съби-
тие за технологията на удоволствията,
най-вече виното, която на чаша бяло или
червено разказваше Ивайла Сопотенска-
Декина.

 „Стихиите денем и нощем“ или какво ста-
ва с времето показваха метеоролозите

Ивайло Славов и Николай Пенов на ба-
зата на мини модел на екосистема.

В зала „Палавееви“ в сградата на Британски съ-
вет от 18:30 часа бяха представени резултатите от
ученическия конкурс „Науката в картини и сло-
во“, като победителите бяха наградени по-късно.

От 22 часа с интерес проследихме излъчване-
то на живо от Природонаучния музей в Лондон,
където шестима от заелите призови места във
FameLab се състезаваха в Hall of Famelab at Sci-
ence Uncovered: Ирка Чекова от Чехия; настоящи-
ят победител от международния финал ирланде-
цът Порик Флъд, докторант в Холандия; Луси Торн
от Обединеното кралство; Владимир Божилов от
България; Адам Мърфи от Ирландия и Махмуд Абу
Кадр от Египет. Представянията на всички бяха
изключителни, но тричленното жури обяви за по-
бедител Влади Божилов, което накара цялата пуб-
лика да стане на крака и да аплодира с гордост!

Това направи финала на Европейската нощ на
учените 2014 още по-удовлетворяващ и някак сла-
дък.

АКЦЕНТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА
УЧЕНИТЕ В ПЛОВДИВ: ЧОВЕШКИЯТ МОЗЪК

И КРИСТАЛОГРАФИЯТА

Доц. д-р Петя Бъркалова,
д-р Весела Казашка,
ПУ „Паисий Хилендарски“,

проф. д-р Виктория Сарафян,
Медицински университет – Пловдив

Пловдивските висши училища  традиционно
участват в провеждащата се по едно и също вре-
ме в около 300 града в цяла Европа и по света
„Европейска нощ на учените“. Специален акцент
в тазгодишната им програма бе поставен върху
Годината на човешкия мозък и кристалографията.
Обявяването на града за Европейска столица на
културата в 2019 година в началото на септември
внесе допълнителна емоция и вдъхновение сред
академичната общност и мотото „Заедно“ естес-
твено се пренесе във всички формати на Нощта
под тепетата.

Човешкият мозък управлява нашите жизнени
функции, поведението ни. Плод на дейността му
са и нашите мисли, чувства и спомени.  Няма мо-
зъчен център на мисълта, нито на паметта, но ние
мислим и си спомняме, защото паметта е разпре-
делена навсякъде в мозъка.  Нашият опит оставя
следи в сложни мрежи, изградени от невроните.
Мисленето и съзнанието все още са загадка за
науката. Човешкият мозък  все още не е напълно
разгадан, въпреки че е обект на интензивни науч-
ни изследвания. Може ли да се изобрети компю-
тър, способен да мисли, ако няма тяло и чувства?
Може ли машината на Тюринг да „заблуди“ чове-

ка, състезавайки се с човешко същество?
Модулът с публични лекции в ПУ „Паисий Хи-

лендарски“, посветени на Годината на човешкия
мозък, постави любопитни въпроси, обединени  от
надслова „Как научните изследвания на човеш-
кия език носят полза на бъдещите поколения“. Пър-
вата тема „Език, мислене, „общуване“ между хо-
ра и компютри“ беше  представена от гост-лекто-
ра проф. д-р Светла Коева, директор на Института
по български език към БАН. Като ръководител на
Секцията по компютърна лингвистика проф. Кое-
ва говори за езика и мисленето, навлизайки в най-
трудните въпроси пред съвременната хуманитарис-
тика: какво ни отличава като хора; влияе ли ези-
кът върху мисленето; кои са интересните факти,
свързани с билингвизма; как хората и компютри-
те се учат да общуват; кой е езикът, който разби-
рат компютрите; има ли изкуствен интелект; въз-
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можно ли е общуване между хора и компютри –
каква е реалността и докъде се простира хоризон-
тът на бъдещето.

Проф. дпн Дора Левтерова от Педагогическия
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ запозна
присъстващите с „Алтернативни езикови системи“,
развивайки тезата, че жестовете са изходна фор-
ма в развитието на човешкия език и обяснявайки
защо, къде и как днес в България се извършва
подготовка  за въвеждане на знаков билингвизъм
в училищата за деца с увреден слух.

Пловдивският университет  организира и из-
ложба със снимки от Националния фотоконкурс
„Пътешествия в света на знанието. Науката през
моите очи“. Във фотоконкурса участваха 24 авто-
ри с общо 79 любителски  фотографии, които  бя-
ха публикувани в социалната мрежа Фейсбук
(https://www.facebook.com/media/set/?set=
a.58238977568915.1073741834.740706489322164
&type=1). Снимките са разгледани 23 509 пъти,
като „географията“ на посещенията показва 32
страни от Европа, Азия, Африка, Северна Амери-
ка, Южна Америка и Австралия. Отбелязани са
7388 харесвания, които станаха база за класира-
нето.  Първите 20 фотографии по брой на гласове-
те в социалната мрежа оформиха  фотографската
изложба. Постерите бяха изложени на открито в
западния двор на университета.

Веднага след церемонията по връчването на
наградите от фотоконкура стартира модулът „Евро-
пейски корнер“, в който тази година беше пред-
ставена стихосбирката „Стъпки 7“ с поетични твор-
би на български учени.

С призива „Запознай се с учен“ отвори врати
Научното кафене „Кристалография“ с домакин
доц. Стела Статкова от Химическия факултет. Тя
разви темата „Магията на кристалите“ чрез откри-
тията на акад. Иван Костов – световно признат учен
в областта на минералогията и кристалографията,
както и на Дороти-Мeри Ходжкин, получила об-
ществено признание за приноса и в развитието на
кристалографията на протеините, носителка на Но-
белова награда за химия. Публиката от студенти,
преподаватели и гости беше вдъхновена от маги-
ята на кристалите.

Беше подредена изложба на студентите от Фи-
лософско-историческия факултет на ПУ „Паисий
Хилендарски“ със снимки от теренните им проуч-
вания  на тема „Културно-историческо наследство
в Средните Родопи – Загражден, Давидково, Стър-
ница“. Четири интересни презентации на студенти
от факултета ни запознаха с обичаите, носиите, съ-
бирането на билки, диалектите и общо с живота
на хората в Средните Родопи.

В Медицинския университет (МУ) Нощта на
учените стартира в късния следобeд  в Аудитор-
ния комплекс с официално връчване на награда-
та на ректора за най-добър учен за 2014 г. на проф.

д-р Христо Добрев, дм, от Катедра по дерматоло-
гия и венерология и  награди на отличените пре-
зентации от конкурса „Наука и младост 2014“. Бе-
ше награден и Костадин Костадинов – студент от
Медицински факултет, финалист в Националния
конкурс „Лаборатория за слава Fame Lab“, орга-
низиран от Британския съвет България и МОН.

Вечерта продължи с традиционния за Нощта де-
бат в Европейската година на човешкия мозък, пос-
ветен на предизвикателството да помечтаем отвъд
постиженията на съвременната невронаука – „Чо-
вешкият мозък – отвъд познанието“. Отборът на
проф. д-р Стефан Сивков в състав д-р Стоян Нова-
ков, д-р Ферихан Попова и Петър Мирянов, сту-
дент по медицина, представиха тезата на невробио-
логията. В отбора на проф. д-р Дроздстой Стоянов
участваха и учени от Нов български университет –
доц. Лилия Гурова, философ; от ПУ - Пловдив –
доц. Светлана Събева, социолог,  доц. Мария Шни-
тер, теолог, и Ани Тодева, студент по медицина.
„Най-голямата загадка, която съществува изобщо,
е човешкият мозък, за да го изучим, трябва да обе-
диним усилия на учени от различни специалнос-
ти“, обясни ръководителят на Катедрата по анато-
мия, хистология и ембриология проф. Стефан Сив-
ков. Дебатът беше модериран от д-р Неделя Щоно-
ва – лекар невролог и водещ на предаването „Гла-
сът на здравето“ по bTV. Публиката гласува и из-
бра победител – отбора на проф. Сивков. Награда-
та за отбора победител е участие в престижен меж-
дународен научен форум в областта на невронау-
ката, а втора награда е годишен абонамент за меж-
дународно периодично издание.

Петъчното соаре „Храна за размисъл“, орга-
низирано в Аудиторния комплекс,  включваше ня-
колко забавни формата: „Танцувай с мен“; „Арт
ателие“; Клуб „Интелигентност“; Градинско парти
и коктейл „Храна за мозъка“.

В артателието учени, студенти и ученици демон-
стрираха свои изделия и уменията си в прилож-
ното изкуство. Всеки желаещ успя да опита и из-
работи сувенири чрез различни техники – деку-
паж, квилинг, изработка на бижута, картички и др.
Впечатляващи бяха арт изделията на ас. Ирина Ста-
нимирова, бижутата на д-р Мария Стоилова, гоб-
лените на д-р Таня Божкова. Своите умения пре-
дадоха на публиката Лилит Шахинян, Недялка То-
нева и малките ученици, които неуморно плетяха
ластични гривни.

Оригинална и нестандартна беше огромната ко-
лекция от умалени модели на автомобили, която
споделиха с публиката д-р Любомир Паунов и сту-
дентът Ивайло Мурджев.

В Клуб „Интелигентност“ докторантите по пси-
хология София Ангелова и Кристина Георгиева
проведоха тестове за оценка на емоционалната ин-
телгентност, с което привлякоха многобройна ау-
дитория.

Особено приятно настроение създадоха млади-



НАУКА – кн. 5/2014, том XXIV
Издание на Съюза на учените в България 25

те асистенти по фармация Бисера Пиличева, Ве-
личка Андонова и Димитър Пенков, които анга-
жираха с оригинални стикери всички желаещи да
се включат в урока по танци. Народните танци се
оказаха притегателна сила както за студентите, та-
ка и за преподавателите.

Празничната обстановка беше допълнена и от
талантливите фотонаходки  от Пловдив на д-р Ни-
колай Сираков, д-р Павел Нончев, д-р Илиан Ко-
ев, Розалия Александрова. Много положителни
емоции вдъхнаха и градските пейзажи на Г. Чап-
кънски, Б. Атанасов, Д. Русев, Е. Месробович,
А. Тодева. Темата на фотоизложбата беше избра-
на в началото на септември след обявяването на
Пловдив за Европейска столица на културата през
2019 г.

Медицински университет – Пловдив и Универ-
ситет  по хранително технологии (УХТ) постави-
ха началото на нов формат в Нощ на учените –
„Пътуваща академия“.  Млади учени и студенти
от катедрите „Медицинска биология“ и „Анатомия,
хистология и ембриология“ на МУ  – Пловдив и
„Хранене и туризъм“ на УХТ изнесоха лекции в
осем хуманитарни и професионални гимназии под
тепетата. В научно-популярен формат бяха пред-
ставени големите предизвикателства пред съвре-
менната медицинска наука: „Ракът – перфектната
еволюция“, „Генно инженерство – изкуството да
бъдеш бог“, „Епигенетиката – архитектура на кле-
тъчното ядро“, „Пренатална диагностика – превен-
ция или началото на „Гатака“?“, „Невродегенера-
тивни заболявания – молекулни механизми“, „Чо-
век е това, с което се храни – приони/ГМО“, „Със-

традателен мозък – човек разбира силата на бол-
ката по чуждото лице“, „Обонятелен мозък“,
„Лимбична система“. Студентите Анна Пападопу-
лу, Веселина Иванова, Георги Хаджипетров, Де-
сислав Гунчев, Елена Чобанкова, Лазар Шипча-
нов, Марин Конарев, Мария Стоилова, Надя Же-
кова, Николай Тончев, Петър Кискинов, Петър
Мърмъров, Полина Ангелова, Франческа Тошко-
ва и техните преподаватели Веселин Александров,
д-р Нина Йотова, Мария Казакова, Николай Мех-
теров, Яна Феодорова, Милена Драганова-Фили-
пова очароваха и заинтригуваха младите хора. Най-
голямото признание за успеха на новия формат
беше искреният въпрос на учениците: „Вие кога
ще дойдете отново при нас?“ „Пътуващата акаде-
мия“ ще продължи и в рамките на учебната годи-
на с включване на нови училища и лекции.

Свое „Научно кафене“ проведе и Университе-
тът по хранителни технологии. То бе под надслов
„Постиженията на младите изследователи – нови
рецепти и технологии“, последвано от изложбата
с дегустация „Храни, стимулиращи мозъка“.

Традиционния концерт на Академията за музи-
кално, танцово и  изобразително изкуство
(АМТИИ) поради дъждовното време беше прове-
ден в Концертна зала. Тази година фолклорният
концерт беше под надслов „Кристално чисто“ с
изпълнители  академичният ансамбъл на АМТИИ
с ръководител проф. Милчо Василев и хореограф
д-р Стефан Йорданов, както и студенти от Педаго-
гическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Концертът освен финално събитие е и музикално-
то послание на програмата.
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НОЩ НА УЧЕНИТЕ ЗА ДЕВЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА
В СТАРА ЗАГОРА

Доц. д-р Галя Кожухарова,
ДИПКУ – Тракийски университет,

Стара Загора
За девета поредна година на 26.09.2014 г. Тра-

кийски университет чрез Департамента за инфор-
мация и повишаване квалификацията на учители-
те е участник в Европейската нощ на учените, ка-
то основни партньори и съорганизатори бяха
Община Стара Загора и Регионална библиотека
„Захарий Княжески“. През тази година събитието
имаше два акцента: „Светът на кристалите“ (2014
е Международната година на кристалографията)
и „Научните изследвания и качеството на живот в
триъгълника на знанието“.

По традиция Нощта съвпадна с празничната,
станала традиционна Нощ на изкуствата в града
на липите. В тази нощ отварят вратите си Градска
художествена галерия, Регионален исторически
музей, музей „Неолитни жилища“, Архитектурен
комплекс „Музей на религиите“, Къща-музей

„Градски бит XIX в.“, Къща-музей „Гео Милев“,
Оперен театър, Драматичен театър „Гео Милев“,
Държавен куклен театър, Народна астрономичес-
ка обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“,
Териториален държавен архив и др.

Традиция стана през последните няколко годи-
ни Тракийският университет да отваря вратите си
за ученици, преподаватели и обществеността. През
тази година това бяха някои от лабораториите в
катедрите и секциите на Ветеринарномедицински
факултет. Организирани бяха посещения за уче-
ници от Природо-математическата гимназия „Гео
Милев“, Професионалната гимназия по ветеринар-
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на медицина „Иван П. Павлов“ и други староза-
горски училища по тяхна заявка. Над 200 учени-
ци посетиха лабораторията по „Екологична химия“,
секция „Химия“, катедра  „Фармакология, физио-
логия на животните и физиологична химия“. Там
те се запознаха теоретично с принципа на процеса
кристализация от преситен разтвор на сол, с ек-
спериментално получаване на кристали от преси-
тени водни разтвори на меден сулфат и натриев
ацетат. Учениците наблюдаваха демонстрации, по-
казващи нарастването на кристали от зародиш, за-
познаха се експериментално с процеса адсорбция
на багрилна отпадъчна вода чрез използване на
природен зеолит, с принципа на работа на UV/VIS
спектрофотометър и експериментално определя-
не на съдържанието на нитрати във води. На уче-
ниците бяха показани апаратите центрофуга и pH-
метър.

С кристалите в живите организми посетители-
те се запознаха в отворените лабораториите на сек-
ция „Ветеринарна анатомия на домашните живот-
ни“. Там учениците посетиха залата по остеоло-
гия, която разполага с богата колекция от костен
материал от различни видове домашни бозайни-
ци. Те посетиха учебните зали по систематична
анатомия. Запознаха се с оборудването на залите
и получиха представа с подготовката на лабора-
торните упражнения за студенти от специалност
Ветеринарна медицина. Учениците посетиха и му-
зея към катедра „Ветеринарна анатомия, хистоло-
гия и ембриология“ и се запознаха с редки екзем-
пляри (скелети на камила, мечка, лъв), изсушен
и обработен с лак трупен материал, изпълнени със
силикон кръвоносни съдове. Тази богата колек-
ция се дължи основно на д-р Николай Цандев.

Всичко, което учениците и обществеността ус-
пяха да наблюдават, беше подготвено от колегите
от Ветеринарно-медицинския факултет проф. дхн
Недялка Вълканова Георгиева  и гл. ас. д-р Звез-
делина Любенова Янева от секция „Химия“; ас.
д-р Камелия Димчева Стаматова-Йовчева и гл. ас.
д-р Николай Славков Цандев от секция „Анато-
мия на домашните животни“; Теодора Емилова
Рангелова – студент I курс по специалност „Вете-
ринарна медицина“.

След посещението на лабораториите събитията
се пренесоха в центъра на Стара Загора в Регио-
нална библиотека „Захарий Княжески“, където
Нощта се сля с общоградския празник въпреки
лошото време.

Откриването на авторската изложба „Вкаме-
нения свят“ на инж. Александър Киферов – бивш
учител в професионалната гимназия в Димитров-
град постави началото на събитията там. „Вкаме-
неният свят“ е представяне на вкаменелости от раз-
личен произход – растителен и животински, както
сухоземен, така и воден, намерени основно в по-
лите на Източните Родопи. Авторът представи жи-
вота на един отминал свят, застинал във времето

и пространството посредством вкаменяването си,
свят, който днес ни очарова със своята красота и
загадъчност. Загадъчност, която се стремим да раз-
гадаем, за да удовлетворим любопитството си за
чудните същества, обитавали нашата планета.
Авторът на изложението Александър Киферов ни
потопи в тази атмосфера на отминали епохи и стран-
ните същества в тях и какво ги е сполетяло, за да
се пренесат така консервирани в наши дни.

В сградата на библиотеката освен изложбите
бяха представени постери, подготвени от студен-
ти за света на кристалите.

Специално място беше отделено в т.нар. Евро-
пейски корнер на европейските проекти, в които
участват различните структурни звена на Тракий-
ския университет.

През тази година бяха обявени два конкурса –
за мултимедийни продукти „Светът на кристали-
те“ и „По-твърд от диаманта“ – за ученици съот-
ветно от 5–7 и 8–12 клас. В конкурса участваха
ученици с разработени мултимедийни продукти
(презентации, клипове и др.) по темата. Критери-
ите за оценка бяха оригиналност, качество на из-
пълнение и творчество. Най-интересните и отли-
чени от специалното жури продукти бяха пред-
ставени през Нощта и отличени с награди. Ето и
отличените :

  В конкурс на тема „Светът на крис-
талите“ бяха присъдени отличени: I
място: Христо Съртмаджиев – 6 клас,
ПМГ “Гео Милев“, гр. Стара Загора, с
ръководители  Живка Стойчева  и Лиля-
на Вълчева; II място: Пламена Стоянова
Стоянова и Виктория Миленова Савова
– 7 клас, СОУ „Гео Милев“, гр. Радне-
во, с ръководител Стоянка Хаджиева и и
Анна Иванова Пенчева – 6 клас, СОУ „П.
Р. Славейков“, гр. Кърджали; III място:
Асен Танев Илиев – 6 клас, ОУ „Хр. Бо-
тев“, с. Братя Кунчеви, с ръководител Не-
ли Чолакова и Надежда Алексиева Или-
ева – 7 клас, СОУ „Хр. Смирненски“,
гр. Стара Загора, с ръководител Марга-
рита Илиева.

 В конкурса на тема „По-твърд от ди-
аманта“ първо място беше присъдено
на Ваня Илиева Асенова – ОУ „Хр.Бо-
тев“, с. Братя Кунчеви, с ръководител Не-
ли Чолакова.

След потапянето с презентациите на награде-
ните в света на кристалите следваше викторина.
Въпросите и наградите повишиха настроението и
желанието за изява на ученическата аудитория.

Доц. д-р Юри Кълвачев от Института по мине-
ралогия и кристалография „Акад. Иван Костов“
при БАН представи интересна лекция на тема: „Зе-
олитите – кристали с уникални свойства“. Той спо-
дели и своя път в кариерата си на изследавател –
възможностите и предизвикателствата по пътя на
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научното израстване.
След лекторията възникналите въпроси и на-

учни спорове естествено дадоха началото на На-
учното кафене „Кристалите в митове и леген-
ди“, в което взеха участие студенти, учени, уче-
ници и учители от горен курс на обучение и граж-
дани, представители на различни социални групи.
Гл. ас. д-р Звезделина Янева и студенти под ней-
но ръководство показаха в презентация за силата
и въздействието на кристалите върху живота и
здравето на хората. Полемика предизвикаха въп-
росите дали наистина красивите кристали винаги
са полезни за човешкия организъм.

Холистичният център „Хармоничен жи-
вот“ се организира вече трета година и винаги
предизвиква голям интерес от широката общес-
твеност. Представиха се клубове, центрове и сту-
дия от региона, чиято дейност подпомага повиша-
ването на качеството на живота чрез изкуства,
спорт, здравословно хранене, източни практики,
терапии и др. Имаше щандове с благотворителна
цел: на Спасителния център за диви животни – Ста-
ра Загора (Зелени Балкани) и на Дневен център за

възрастни хора с ментални увреждания и психич-
ни разстройства „Св. св. Козма и Дамян“ – Стара
Загора.

Нощта продължи с „Веселие под звездите“,
което въпреки лошото време привлече много по-
сетители. Участваха детски клуб за латино танци,
студенти от театралната група на Тракийски уни-
верситет с ръководител Донка Йотова, художес-
твени формации на Тракийския университет, пое-
ти, актьорски етюди и други.

Европейската нощ на учените 2014 стана въз-
можна благодарение на експертната организация
на екипа от Департамента за информация и пови-
шаване квалификацията на учителите при Тракий-
ски университет – Стара Загора и основно на доц.
д-р Димитрина Брънекова, доц. д-р Галя Кожуха-
рова, доц. д-р Валентина Шарланова, гл.ас. Ангел
Славчев, гл.ас. Виолета Георгиева, д-р Звездели-
на Янева и др.

Хубавото през тази нощ беше, че имахме въз-
можност да направим анонс към Нощ на учените
2015, което породи желание за участие и в след-
ващите събития.

Ежегодното отбелязване на Европейската нощ
на учените е популярно и очаквано събитие за ака-
демичната общност на Русенския университет.
През 2014 г. програмата на Нощта в университета
беше посветена на Международната година на
кристалографията, преминаваща под надслова
„Подгответе се да бъдете изумени“. Изумител-
ното богатство и красота на кристалите в приро-
дата насърчи екипа на проект К-ТРИО 2, ангажи-
ран с организацията на събитието, да използва ана-
логия в посланието си към целевите групи на про-
екта, а именно: „Кристално ясни идеи, кристал-
но чисти мисли, кристално цветно въображе-
ние, кристално богата душа – това е ученият
от Русенския университет.“

Програмата на Нощта в университета на 26
септември 2014 г. започна с откриването на три
изложби, експонирани в централното фоайе на Рек-
тората: постерна изложба „Международна година
на кристалографията“, предоставена от Национал-
ния музей „Земята и хората“ – София; експозиция
от минерали и кристали, представяща уникални
експонати от частните колекции на Анна Димит-
рова – управител на „Оптокристал“ – Русе и проф.
дмн Степан Терзиян от Русенския университет, и
авторска фотоизложба на проф. дмн Степан Тер-
зиян. През целия ден изложбеното пространство

бе изпълнено с посетители от университета и град
Русе, а фотоизложбата на един известен учен ма-
тематик допринесе за постигане на една от основ-
ните цели на проекта К-ТРИО 2, изпълняван в рам-
ките на програмата Хоризонт 2020 – да разкрие
скритите таланти на учените и да ги направи дос-
тояние на обществото.

Изключителен интерес сред представителите на
академичната общност предизвика научното ка-
фене „Кристалографията в научния дебат“ със спе-
циалното участие на д-р Милен Кадийски от Инсти-
тута по минералогия и кристалография към БАН.
Информативната и изпълнена с любопитни факти
презентация на младия учен от БАН, както и инте-
ресните научни съобщения на доц. Руси Минев и
доц. Милувка Станчева от Русенския универси-
тет дадоха шанс на аудиторията да се докосне до
тайнствения свят на кристалографията и нейните
съвременни приложения в науката, бизнеса и об-
ществото.

В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“:
„ПОДГОТВЕТЕ СЕ ДА БЪДЕТЕ ИЗУМЕНИ“

Проф. дтн Христо Белоев,
ректор,

проф. д-р Юлиана Попова,
заместник-ректор,
РУ „Ангел Кънчев“
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Събитие с широк отзвук в русенската програ-
ма беше ателието на младите таланти „Кристалите
в моето въображение“, в което участваха ученици
от СОУ за европейски езици и култури „Св. Кон-
стантин-Кирил Философ“ – Русе. В лаборатория-
та по химия на Русенския университет те присъс-
тваха на открит урок за кристалите, изнесен от доц.
Жасмина Пенчева, наблюдаваха кристален прах
през микроскоп и в раздадените им епруветки соб-
ственоръчно получиха сребърни кристали. След
това малките изследователи седнаха пред компют-
рите в Центъра за докторанти на университета и
със специален софтуер направиха красиви гра-
фични изображения на кристали в импровизира-
но състезание, за което получиха атрактивните наг-
ради на Нощта на учените, специално разработени
от Британски съвет България за промоционални
цели.

Следобедната програма на Нощта в Русенския
университет започна с Панаир на идеите, органи-
зиран съвместно с русенския клуб по предприе-
мачество Start it Smart. Ръководителят на клуба
Емилиян Енев – възпитаник на университета, пред-
стави мисията на организацията, а именно – да на-
сърчава предприемчивостта и новаторския дух
сред младите хора. Пред аудиторията бяха пред-
ставени 5 идеи за иновации, които бяха оценени
от компетентно жури, в което се включи и консул-

тантът по предприемачество към Европейската ко-
мисия г-н Волфганг Книски.

Други две събития в програмата на Нощта на
учените в Русенския университет бяха организи-
рани в сътрудничество с Регионален исторически
музей – Русе. Това бяха посещенията в пещерата
„Орлова чука“, намираща се на 20 км от Русе и
известна със своите уникални скални образува-
ния, и в новия Екомузей в Русе, който отвори врати
за нетърпеливата публика от университета преди
своето официално откриване.

Кулминация в програмата на Нощта беше кон-
цертът „Кристални ритми“, поднесен на русенско-
то гражданство от самодейните състави на Русен-
ския университет. След него се състоя Кристал-
ното парти на учените, на което бяха предложени
не само интелектуални предизвикателства, но и
много артистични изяви на талантливи универси-
тетски преподаватели.

За девета поредна година академичната об-
щност на Русенския университет и гражданите на
Русе отбелязаха заедно Европейската нощ на уче-
ните – събитие, заредено с послания за мисията
на учените в обществото, за тяхната роля в триъ-
гълника на знанията, за непреходните ценности,
които трябва да бъдат предадени на младите хора,
както и за отговорността и личния принос за едно
по-добро бъдеще на България, Европа и света.

НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2014 ВЪВ ВАРНА

Дарина Велчева,
Медицински университет – Варна

Ани Куртева,
Образователен център – Варна

За поредна година във Варна се проведе Евро-
пейска нощ на учените. Медицинският универси-
тет (МУ) „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и Обра-
зователен център – Варна към Международна фон-
дация  „Св. св. Кирил и Методий“  обединиха уси-
лията си, за да направят една по-различна петъчна
вечер.

Дъждът и студеното време не уплашиха студен-
ти, ученици и граждани на Варна, които решиха да
прекарат вечерта на 26 септември в Музея по исто-
рия на медицината (http://www.medhistmuseum.
hit.bg/index.html), за да се запознаят в Нощта на
учените с невероятната история на изключителния
български учен, лекар, общественик, експеримен-
татор и модернизатор – проф. д-р Параскев Стоя-
нов, патрон на Медицинския университет – Вар-
на.  Основното послание на организаторите бе, че
без история няма бъдеще, защото науката расте и
се развива благодарение на положените в мина-
лото основи.

От 19 до 20 ч. организаторите от Медицинския
университет – Варна предложиха на посетителите
на Музея по история на медицината (в чиято сгра-

да преди близо 130 години била открита първата
гражданска болница в страната) да се пренесат
назад във времето, в годините след Освобожде-
нието в България и във Варна. Студенти по меди-
цина, дентална медицина и фармация влязоха в
ролята на екскурзоводи, представяйки лекарския
кабинет от времето на годините след Освобожде-
нието. След това разказаха най-невероятните и не-
подозирани неща за видния българин, говорил 11
езика и положил основите на хирургичната шко-
ла в България. Най-любопитните имаха възмож-
ността да посетят и зъболекарския кабинет от оне-
зи години и да завършат престоя в миналото в
аптеката от преди едно столетие.

Малцина бяха тези, които знаеха, че проф. Сто-
янов е първият у нас, който правел рентгенови
снимки, че изнася първата лекция по медицина в
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България и въвежда обучението по анатомия във
варненските гимназии. Той е първият българин,
изкачил висок алпийски връх. Той е един от съз-
дателите на варненския аквариум. Проф. Стоянов
е първият в България, който отваря дискусия по
въпроса за нетрадиционна енергетика и използва-
нето на сметта като източник на енергия. В свето-
вен мащаб той е признат като един от създателите
на таласотерапията (морелечение) и хелиотерапи-
ята (лечение със слънце) – през 1905 г. разкрива
единствения на Балканския полуостров Детски
морски санаториум. Като директор на Марийнската
болница (сегашната Окръжна болница „Св. Анна“
във Варна) в годините, когато в лекарските каби-
нети е нямало ток и течаща вода, той въвел цен-
трално парно отопление, изградил механична пе-
ралня, оборудвал модерна операционна с нов ин-
струментариум с течаща топла вода.

Тези и още много други неподозирани факти
за първия лекар в България, направил сложна опе-
рация на наранено сърце, имаха възможността да
научат посетителите на Музея по история на меди-
цината по време на музикално-артистичната прог-
рама „Ученият творец – в музика и проза“. В нея
се включиха много студенти и преподаватели от
МУ – Варна, за да покажат скритата и забавна
страна на учените и че науката е това, което уче-
ните правят през свободното си време. Проф.
Христина Групчева откри вечерта от името на ака-
демичното ръководство на МУ – Варна. Проф. То-
дорка Костадинова, ръководител на екипа в про-
екта K-TRIO 2, по който се осъществява Евро-
пейската нощ на учените във Варна, представи про-
екта и екипа, осъществил идеята. Викторина с въп-
роси от наученото за П. Стоянов, поезия, музи-
кални изпълнения на студенти и преподаватели из-
пълниха петъчната вечер.

Основната тема на тазгодишната Европейска
нощ на учените – кристалите, бе заложена във
всички мероприятия, организирани от Образова-
телен център – Варна към Международна фонда-
ция  „Св. св. Кирил и Методий“ в сътрудничество
с Националната астрономическа обсерватория и
планетариум „Николай Коперник“, Природонауч-
ния музей, Американския университет в Бълга-
рия (Благоевград).

Активно сътрудничество беше оказано от пре-
подаватели от началните и средни училища във
Варна, школи по рисуване, Съюза на физиците,
преподаватели и студенти от Медицинския универ-
ситет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“. Ка-
то доброволци в организирането и провеждането
на Нощта на учените се включиха студенти от Тех-
ническия университет, Икономическия универси-
тет и ученици от Първа езикова гимназия.

Вечерта започна с увлекателната и уникална

лекция, изнесена от д-р Ева Божурова в „Звез-
дната зала“ на Планетариума – „Космохимия“, пос-
ветена на симбиозата на звездния свят, астроно-
мията и химията. Във фоайето на Планетариума бе
подредена и отворена за посещения изложба „Въл-
шебният свят на минералите“ и експозиция на ко-
лекция от редки минерали, собственост на При-
родонаучен музей – Варна. Част от изложените ми-
нерали бяха от частни колекции на д-р Стоян Вер-
гиев и на д-р Свежина Димитрова.

По време на Научното кафе д-р Стоян Вергиев
– асистент в Природонаучния музей, разказа за
изучаването на минералите в древния Египет, за
ролята, която са играли в живота на древните, за
вярванията, свързани с тях, както и за зодиака на
египтяните. Лекцията предизвика оживени диску-
сии, бяха изказани интересни идеи и мнения по
въпроса за ролята, значението и разнообразието в
използването на минералите в наши дни. След раз-
глеждане на изложбата за минералите в организи-
раната „Творческа работилница“ на посетителите
беше осигурена възможност да седнат в обосо-
бения във фоайето на Планетариума своеобразен
мини киносалон и да гледат атрактивни научно-
популярни филми за това как можем сами да си
отгледаме кристали.

В рамките на конкурса за най-добра презента-
ция, клип до 3 мин. или компютърна анимация на
тема „Кристалите са навсякъде около нас“ учас-
тие взеха 16 ученици на възраст между 14 и 18
години от III природоматематичаска гимназия, Ма-
тематическа гимназия, Първа езикова гимназия и
др. Посетителите имаха възможност да изгледат
всички презентации и след това да дискутират вър-
ху тях лично с авторите. С особен ентусиазъм бе-
ше приета изложбата „Вълшебните снежинки –
кристали“ от рисунки на най-младите участници
във вечерта – децата на възраст от 6 до 14 г.. Око-
ло 70 деца от ОУ „П. Р. Славейков“, ОУ „Добри
Чинтулов“ и школите по рисуване на Жечка Хрис-
това и Кремена Иванова се включиха в конкурса
за най-добра рисунка.

Оспорвано беше състезанието между участни-
ците в конкурса за написване на есе на английски
на тема: „Ако бях учен...“, организиран съвмес-
тно с Американския университет в Благоевград.
Наградите – ваучер за курс за подготовка за явя-
ване на специализиран изпит по TOEFL, IELTS
или SAT, бяха предоставени от Американския уни-
верситет в България.

Вечерта завърши с награждаване на победите-
лите в конкурсите и забавна програма, в която
участваха студенти, докторанти и преподаватели
от варненските университети, много музика, тан-
ци, анекдоти за учени, поезия и викторина – един
прекрасен завършек на тазгодишната Европейска
нощ на учените.




