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Европейска нощ на учените 2015

Рубриката „Европейска нощ на учените 2015“ се осъществява по проект
K-TRIO 2, финансиран от Европейската комисия

по дейностите Мария Cклодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“

В БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ:
ЗА ТАЛАНТИТЕ НА УЧЕНИТЕ, СВЕТЛИНАТА НА
ЗНАНИЕТО, ОПТИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОЩЕ...

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

Тази година Европейската нощ на учените
празнува десетгодишния си юбилей. Това е въл-
нуващо ежегодно събитие, при което в последния
петък от месец септември в цяла Европа универ-
ситетите и научните институти отварят врати за
гражданите, за да представят своите научни пос-
тижения и да покажат предизвикателните и лю-
бопитни страни от живота на учения.

Целта на всички прояви в европейските стра-
ни е да се предизвика широк интерес към учени-
те и тяхната роля за икономическото и социално
развитие на обществото, както и за повишаване
качеството на живот. Различните събития дават
възможност на децата и техните родители да ви-
дят учените в по-различна светлина от тази, в
която обществеността обикновено ги вижда и въз-
приема – пред научна апаратура или компютри, в
лаборатории и научни зали или на конференции
и симпозиуми... В открит диалог с общественос-
тта учените имат възможност да участват в дис-
кусии и общи забави и да се покажат не само със
своите професионални качества, но и с житейски
умения и творчески талант.

На 25 септември 2015 г. заедно с повече от 300
града от цяла Европа и света с финансовата под-
крепа на Европейската комисия по дейностите
„Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хори-
зонт 2020“ България отбеляза за пореден път
Европейската нощ на учените. От 2006 г. насам
участващите в Нощта на учените университети и
научноизследователски организации насочиха об-
щественото внимание и популяризираха пости-
женията на различни области на науката: физика
и технологии (2006); археология и история (2007);

биология, химия и екология (2008); астрономия
(2009), наука и индустрия (2010), химия (2011),
иновации (2012), знание и Европейско граждан-
ство (2013), кристалография (2014).

Събитията през изминалите години бяха ус-
пешни и високо оценени от обществеността и най-
вече от младите хора, на които винаги се предос-
тавят разнообразни възможности за участие.

За втора поредна година проектът, посветен на
Нощта на учените в България – „K-TRIO 2“ (Re-
searchers in Knowledge Triangle 2)* , се реализира
от консорциум с участници: Нов български уни-
верситет (координатор), Единен център за инова-
ции към Българската академия на науките, Британ-
ски съвет в България, ДИПКУ на Тракийския уни-
верситет – Стара Загора,  Пловдивски универси-
тет „Паисий Хилендарски“, Медицински универ-
ситет – Пловдив, Медицински университет – Вар-
на и Русенски университет „Ангел Кънчев“, с парт-
ньорството на Съюза на учените в България, Биз-
нес институт, Старт ИТ Смарт,  Образователен цен-
тър – Варна, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ –
Варна, Бургаски регионален исторически музей,
Съюза на физиците в България и др.

Тази година основната част от събитията в
Европейската нощ на учените в София, Пловдив,
Стара Загора, Русе, Варна и Бургас бяха посвете-
ни на Международната година на светлината и
светлинно-базираните технологии – инициатива
на ООН,  която цели повишаване на знанията за
постиженията на науката за светлината и прило-

* В рубриката „Публикации“ на сайта на проекта: http://rn.fmi.uni-sofia.bg/publications.html  са качени изданията по
проекта: „Стъпки 8“, в. „Homo Sciens“, „Смях5“, брошурите „Български учени със стипендии „Мария Кюри“ и „На-
учно-приложни разработки на учени от БАН“ (част ІІ) и други материали.
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женията £. Науката за светлината е направила ре-
волюция в медицината, селското стопанство и
енергетиката, образованието и изкуството. Днес
оптичните технологии намират приложение в поч-
ти всички области на човешкия живот и са ос-
новна база за инфраструктурата на съвременните
комуникации.

Основните локации в София, където се прове-
де тазгодишната Нощ на учените, бяха Българ-
ската академия на науките (Административна
сграда, Кирило-Методиевски научен център и
Институт за етнология и фолклористика с Етно-
графски музей), Националната галерия „Квадрат
500“, Националното музикално училище „Любо-
мир Пипков“ и Виваком Артхол.

Стартът на Европейската нощ на учените 2015
в София беше даден в 16 ч. в Административната
сграда на Академията с Математическото шоу
за деца „Спирали“ по сценарий на доц. Тони Чех-
ларова и с участието на доц. Евгения Сендова и
екип от Института по математика и информатика
– БАН. Многобройните  любители на математи-
ката (малки и по-големи) построяваха спирали с
различни средства (с динамични файлове във вир-
туалния училищен кабинет; с молив, вързан с ко-
нец за неподвижна опора; с компютърна косте-
нурка-робот  със специално проектирани мани-
пулативи и накрая – със светлина; създаваха ар-
тистични композиции с използване на спирали;
проверяваха и развиваха мисленето и въображе-
нието си чрез решаване на логически задачи със
спирали. Имаше много предизвикателства, разно-
образни награди (някои във формата на спирала),
материализирана спирала във формата на бани-
ца... изобщо беше незабравимо преживяване, ко-
ето се надяваме да запали много от децата не са-
мо към математиката, но и към всички области на
науката.

Зала 207 в Административната сграда на БАН
се оказа много малка, за да може да побере всич-
ките желаещи, които искаха да чуят презентаци-
ите в двете научни кафенета на учени от Инсти-
тута по електроника „Акад. Емил Джаков“ на
БАН. Че „Светлината е живот“, тъй като  е в ос-
новата на всички процеси, от които зависи живо-
тът и дава възможност за диагностика и лечение
практически на всички заболявания, ни убеди ръ-
ководителят на Лаборатория „Биофотоника“
проф. д.ф.н. Лъчезар Аврамов. Доказа го с при-
мери от естествени процеси и явления: фотосин-
тезата, зрението, биологичния ритъм, синтеза на
витамин D. Многобройни са и медицинските при-
ложения на светлината: биофотоника, тъканна оп-
тика, био-медицинска фотоника – революция на
интерфейса наука–технология, оптична биопсия,
терапевтични материали и методи, тераностика.
Между другото, бихме искали да отбележим, че

проф. Аврамов и тогавашната му докторантка
Екатерина Борисова са единствените учени от
Източна Европа, номинирани за наградата за из-
ключително високи научни постижения на ЕС –
„Descartes“ през 2004 г. за изследвания, свързани
с диагностика на онкологични заболявания.

Презентацията на директора на ИЕ – БАН доц.
д-р Санка Гатева беше посветена на „Светлина-
та, науката за светлината и изкуството“. Нестан-
дартното представяне за светлината и светлинни-
те технологии започна със светлината като сим-
вол на знанието и нейната символика в литерату-
рата, религията и живота, премина през научните
изследвания на светлината – от Ибн ал-Хайтам,
Нютон и Нобеловите награди до импресионис-
тите и техните изследвания за влиянието на свет-
лината и цветовете. Видяхме най-различни при-
ложенията на светлината в стъклописи, театъра и
театъра на сенките, архитектурата, операта и ба-
лета, както и модерните приложения на лазерите
в изкуството.

„Оптичните технологии за до-добро качес-
тво на живота“ беше озаглавена съвместната
изложба на три института от БАН: Институт по
електроника (ИЕ), Институт по физика на твър-
дото тяло (ИФТТ) и Институт по оптически мате-
риали и технологии (ИОМТ) с демонстрации на
приложението на оптичните технологии в метро-
логията, археологията, екологията, медицината,
индустрията, шоу бизнеса, ядрените технологии;
за диагностика и терапия на онкологични заболя-
вания, фото- и козметична лазерна терапия; еко-
логията, определяне на качеството на храни и хра-
нителни добавки, културно-историческото нас-
ледство и др.
ИЕ „Акад. Емил Джаков“ представи: магни-

тометрични измервания за мониторинг на елек-
тромагнитни замърсявания, определяне на маг-
нитните свойства с приложение в метрологията,
археологията, екологията и медицината; биофо-
тоника (оптични методи и апаратура за диагнос-
тика и терапия на онкологични заболявания, фо-
то- и козметична лазерна терапия), микровълнов
анализ на почви и атмосфера; системи  за
ЛИДАРно сондиране на атмосферата и съвремен-
ни спектрални методи за анализ и определяне на
качеството на храни и хранителни добавки.

Многобройни са приложенията – в медици-
ната, индустрията, шоу бизнеса, ядрените техно-
логии и т.н., на представения от ИФТТ „Акад. Ге-
орги Наджаков“ лазер с метални пари на меден
бромид – оригинално българско изобретение, с
което България се нарежда между най-развитите
страни в областта на лазерите. Създаденият за пър-
ви път в света такъв тип лазер е внедрен за произ-
водство от фирмите: „Пулслайт – България“;
„Оптични  технологии“ – Пловдив, Фирма

`
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„Norseld“ – Австрия и др.
ИОМТ „Акад. Йордан Малиновски“ предста-

ви изработени в института уникални обемни от-
ражателни холограми на исторически и културни
артефакти с цел популяризиране и опазване на
културно-историческото наследство на България,
записани по схемата на руския учен Денисюк, ко-
ято позволява възстановяване на изображението
с обикновена, бяла светлина. Демонстрирането на
холограмите изисква специално осветление и под-
ходящо художествено оформление на сцената за
възстановяването. В ИОМТ са разработени под-
ходящи пана, включващи и светлинни източници
за възстановяване на холограмите. Чрез хологра-
мите ценните исторически експонати стават дос-
тъпни за широката общественност.

Преди да започне Вечерта на талантите на уче-
ните в Големия салон многобройните посетители
са насладиха на прекрасната фотоизложба „Диф-
ракция“. Представените снимки илюстрират ед-
новременно както светлината с нейните свойства
и прояви, така и най-модерните светлинни техно-
логии, в областта на които работи авторът £ – доц.
д-р Светлен Тончев от ИФТТ – БАН/Richardson
Gratings – Rochester (NY). Той е един от водещи-
те в света специалисти в областта на дифракци-
онните решетки. Изложбата „Дифракция“ отра-
зява отделни работни моменти от неговото ежед-
невие на експериментатор: невероятно красиви-
те прояви на светлината – дифрактираща и ин-
терферираща, желанието да се съхрани прекрас-
ния момент от играта на светлинните лъчи и ма-
гията на спектъра. Споделените в изложбата ми-
гове ни правят съпричастни към това вълшебство.
Куратор на изложбата е специалистът по интег-
рална оптика доц. д-р Мариана Кънева, също от
ИФТТ – БАН, автор в последните години и на ко-
рицата на сборника с поетични творби от българ-
ски учени „Стъпки“, както и на изложби в Евро-
пейската нощ на учените: художествена (2012) и
фотоизложби (2013, 2014).

Специално за Годината на светлината Светлен
Тончев и Мариана Кънева бяха подготвили и пре-
красното музикално слайдшоу „Магията на
светлината“, с което се посрещаха гостите в Го-
лемия салон на Академията.

Вечерта на талантите на учените беше откри-
та с кратко приветствие от домакина на събитие-
то –  председателя на БАН акад. Стефан Водени-
чаров. Бурни овации съпровождаха всяка една от
песните на младите и талантливи студентки в Со-
фийски университет „Св. Климент Охридски“ от
вокално студио „Нуша“ с ръководител народната
певица Нели Андреева – солист на Държавен фол-
клорен ансамбъл „Филип Кутев“. Съставената

през 2013 г. формация радва публиката на редица
концерти, участва в телевизионни предавания и
фестивали у нас и в чужбина. Носител е на две
престижни награди. Чрез разнообразната си му-
зикална програма „Нуша“ включва народни пес-
ни от всички фолклорни области на България, ка-
то за много от тях ползва информация от архиви-
те на БАН.

Научните акценти в програмата бяха свърза-
ни предимно с Международната година на свет-
лината. Акад. Александър Петров, директор на
Института по физика на твърдото  тяло „Акад. Г.
Наджаков“, председател на Отделението по при-
родо-математически науки към БАН, президент
на Съюза на физиците в България и на Балкан-
ското физическо дружество, разказа за акад. Ге-
орги Наджаков и неговото откритие на фотоелек-
третното състояние на веществата, регистрирано
като откритие № 1 за България, което става осно-
ва за развитието на електрофотографията и ксе-
рографията в света. Презентацията за „българска-
та следа“ в създаването на сините светодиоди бе-
ше на проф. д.ф.н. Евгения Вълчева, чието име е
сред българите, работили в партньорство с Нобе-
ловите лауреати по физика за 2015 г., а дипломан-
тът на създателя на първия български лазер доц.
Васил Стефанов и създател на лазера с метални
пари на меден бромид – акад. Никола Съботи-
нов,  разказа за началото на лазерните изследва-
ния в България. За успехите на една млада жена в
областта на оптичните технологии – доц. Екате-
рина Борисова,  разказа една друга талантлива же-
на учен – доц. Санка Гатева, започнала кариера-
та си в науката с наградата на фондация „Еврика“
за млад изобретател.  На 29 години Екатерина
Борисова е била най-младият доцент в България.
Днес, малко над 30 години, тя е научен секретар
на Института по електроника „Акад. Емил Джа-
ков“ към БАН, продължава да се занимава с науч-
на работа в областта на фотониката – разработва
неинвазивни методи за ранна диагностика на рак
и е носител на редица престижни награди.

Трудно е да изброим многобройните изяви в
рими и ноти на учените: пианистката Агнес Дан-
кова – носителка на редица награди от междуна-
родни и национални конкурси, докторантка в На-
ционалната музикална акaдемия  „Проф. Панчо
Владигеров“; отличната студентка по медицина
Виктория Илиева, която пее в хор, свири на вио-
лончело, пише разкази и е отличен комуникатор
на науката; майстора на любовната лирика док-
торантът в ТУ – София Венцислав Йорданов и
пианистът Дариан Георгиев; известната с чувство-
то си за хумор, всеотдайната си работа с младите
таланти в математиката и с прекрасните си поз-
дравления в рими  доц. д-р Евгения Сендова (Жен-
И-Сен); любителката на приключенията – в жи-
вота и на духа, д-р Елена Алекова; сатиричните

`



НАУКА – кн. 5/2015, том XXV
Издание на Съюза на учените в България20

Европейска нощ на учените 2015

рими на доц. д-р Веселин Босаков, физичката доц.
д-р Елена Кашчиева...

Специално внимание ще обърнем на една мла-
да надежда в музиката и литературата – 14-годиш-
ната Ния-Сирма Мариян Петрова, която свири на
пиано от петгодишна. До момента има спечелени
22 първи места, 6 втори, 3 трети и 5 специални и
извънредни награди при участията си в между-
народни, национални и регионални конкурси; 6
пъти е номинирана и включена в книгите „Успе-
лите деца на България“ на Фондация „Димитър
Бербатов“. Има награди и от литературни конкур-
си. Тази година печели и стипендия от инициати-
вата „1000 стипендии“ на Фондация „Комунитас“.
Научила за Нощта на учените, тя изяви желание
да поздрави българските учени  с  „Ръченица“ от
акад. Андрей Стоянов.

Лауреатът на наградата за най-добър млад  учен
за 2014 г. на фондация „Еврика“ гл.ас. д-р Мария-
на Георгиева, ръководител на „Радиоизотопна ла-
боратория“ и главен асистент в секция „Молеку-
лярна генетика“ на Института по физиология на
растенията и генетика на БАН, твърди, че голяма-
та £ страст е биологията. Но освен това, тя пише
стихове от 10-годишна възраст, обича да пее и да
слуша рок, блус, метал и класическа музика. По-
ради отсъствието й от България д-р Георгиева бе-
ше представена пред аудиторията с едно от хоби-
тата й извън науката – с нейно стихотворение.

Над 110 бяха участниците в организирания от
Съюза на учените в България  за осми пореден
път конкурс за стихове на български учени. Пред-
седателят на журито чл.-кор. Емилия Пернишка,
почетен председател на секция „Филологически
науки“ към СУБ,  традиционно представи накрат-
ко поредния сборник с одобрените поетични твор-
би – „Стъпки 8“.

В истински празник на духа и кулминация на
Вечерта на талантите на учените се превърна пред-
ставянето на стихосбирката „Вселена“ на осно-
вателя на молекулярната биология в България акад.
Румен Цанев. Световно известен учен, поет, пре-
водач на „Фауст“ – един от най-талантливите и
всестранно надарени интелектуалци на съвремен-
на България, ако беше жив, той щеше да бъде сред
нас – както на първото издание на Нощта на уче-
ните. Стихосбирката „Вселена“ – второ прерабо-
тено и допълнено издание (с предговор „За наука-
та и изкуството“ от Георги Данаилов), беше пред-
ставена от чл.-кор. Милена Цанева, която е редак-
тор на изданието. Илюстрацията на корицата е де-
ло на Ирина Цанева, която любезно предостави
прекрасното издание като подарък за всички уче-
ни, участници във Вечерта на талантите.

Вече няколко години Кирило-Методиевски-
ят научен център  (КМНЦ) – БАН участва в

Нощта на учените. През 2015 г. благодарение на
съвместната си работа с Центъра за образовател-
ни инициативи,  Асоциацията   на българските
училища в чужбина, професионални учителски
организации и няколко софийски училища цен-
търът подготви инициативи с образователно-по-
пуляризаторски  характер, насочени към студен-
тска и особено  към ученическа  аудитория, но
представляващи интерес  и за по-широка публи-
ка. Това бяха конкурсът за деца „Кои са Първоу-
чителите“; премиера на научно-популярен филм;
представяния на книги; мултимедийни презента-
ции на научни разработки, поднесени в популя-
рен формат; демонстрация на  изписване на ико-
на на св. Климент Охридски, изработване на
„средновековни“ свитъци и ръчно направени ав-
торски тефтери, разделители за книги, апликира-
не с букви от кирилската и глаголическата азбука
и др. приложни материали, предвидени за забав-
ление  на по-младите посетители на КМНЦ.

Институтът за етнология и фолклористика
с Етнографски музей също се включи в събити-
ето с представянето на Националния регистър за
нематериално културно наследство, изработен от
експерти на института. Регистърът представлява
списък на дейности, свързани с различните типо-
ве знания и умения в областта на нематериалното
културно наследство, практикувани на територи-
ята на България, които продължават да се прак-
тикуват и да се предават на следващите поколе-
ния. Регистърът обхваща шест основни сфери на
нематериалното културно наследство. Освен то-
ва бяха представени филми – български вписва-
ния в Представителната листа на нематериално-
то културно наследство на човечеството
(ЮНЕСКО) и елементи, вписани в Национална-
та представителна листа на нематериалното кул-
турно наследство, която се изгражда в резултат
от реализирането на Националната система „Жи-
ви човешки съкровища – България“.

В Националната галерия „Квадрат 500“ Един-
ният център за иновации към БАН  запозна
многобройните любители на науката чрез постер-
на изложба с 11 „Научно-приложни разработки
и проекти на учени от БАН“, представиха излож-
ба с рисунките на победителите от конкурса
„Светлината през детските очи –  източник на
енергия“ на  учениците от I А клас с ръководител
госпожа Цветелина Цанева и IД клас с ръководи-
тел госпожа Петя Йовева от 36 СОУ „Максим Гор-
ки“, която  беше посветена и на 100-годишнината
на училището.

И тъй като сме все още в Международната го-
дина на светлината, и тъй като точно учените са
тези, които осветяват пътя на човечеството към
по-добър живот със създаването, прилагането и
разпространението на знания, ще завършим  с

`
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КВАДРАТЪТ НА ЗНАНИЕТО

Григор Иванов,
Британски съвет БългарияС поредица от събития Европейската нощ на

учените свързва цяла Европа като с невидима
нишка, минаваща едновременно през стотици гра-
дове из Стария континент и дори извън него. Все-
ки следващ път датата отново е сигурна и пов-
торно нова: последният петък на месец септем-
ври. По време на Нощта университети, научни ин-
ститути, а защо не и национални галерии, отва-
рят своите врати за масовата публика и популяр-
ната наука, които тя приветства.

Тази година науката завзе нови територии в
културното пространство на столицата. Програ-
мата в София отново е част от Календара на кул-
турните събития на Столична община. Национал-
ната галерия „Квадрат 500“ бе отворила своите
врати за науката и нейните фенове, минаващи от
щанд на щанд с експерименти и демонстрации, в
очакване на лекциите „Земя 1.0“ и „Земя 2.0“, ко-
ито преминаха при препълнена зала.

През деня стълбите на Квадрат 500 никога не
остават празни и никога не са заети от един-един-
ствен тип хора. Рядко обаче те са били запълнени
от такава разнообразна маса от хора, както във
вечерта, когато от дясната ми страна стоеше мал-
ко по-необичайният плакат на малкия звездобро-
ец: млади семейства с деца, възрастни хора, са-
мотни студенти или двойки, възползвали се от сво-
бодната си и безгрижна петъчна вечер. Широки-
те стълби на Галерията приютяваха два потока:
усмихнатите и ожесточено излизащи дискутира-
щи и нетърпеливите и леко побутващи се с рамо
влизащи. Да последваме вторите.

Първоначално множеството от хора, заело фо-
айето на Квадрат 500, е единственото, което чо-
век може да различи. Но бързо оглеждане и пов-
дигане на пръсти ни разкрива точките, които кон-
центрират всички тези хора.

Вляво от нас току-що престъпилите през вхо-
да са българските полярни изследователи, които
излъчват равна доза приключение и сериозност.
Апаратите им служат за разкриване на тайните
на ледената пустош, а от тях можем да научим
всичко за студените земни полюси. В крак с Меж-
дународната година на светлината, полярниците
ни запознават и със Северното сияние и ни дават

неговото обяснение. Е, ако не искате да започва-
ме толкова сериозно, може просто да изпробваме
техните уреди и да се премерим с точност до ня-
колко сантиметра: науката не винаги е толкова да-
леч от всекидневието ни.

Преоблечени като Алберт Айнщайн и Мария
Кюри, химиците от  Chemgeneration разкриват
тайните на науката колкото чрез обяснения, тол-
кова и чрез нагледни демонстрации. Освен зре-
лище, посетителите на Нощта получават и грив-
ни, които чрез пречупване започват да светят: ни-
що толкова необичайно, докато не разберем, че
всичко това се осъществява с помощта на хими-
ческа реакция, възбуждаща органична молекула
– сиянието на ръката ни идва от нещо живо.

Далеч по-светло става на стълбите на Галери-
ята, когато дъждът спира и позволява на химици-
те да се развихрят на открито. Фоайето се изпраз-
ва, всички бързо научават какво се случва навън
и стълбището се превръща в своеобразен амфи-
театър. Гърмежи, искри или изригващата слон-
ска паста – химиците продължават с опитите си
не докато изчерпат запаса си от реактиви и ре-
цепти, а докато дъждът отново ни вкарва вътре.
Никой не се изкушава просто да се насочи към
осветения и блестящ от капките по него площад
на „Александър Невски“.

Веднъж заели фойето на „Квадрат 500“, мо-
жем да се загледаме във филмите, течащи в този
момент: както за самата Нощ, така и за българ-
ските обсерватории или чешките постижения в
науката. Кой обаче би направил това, когато щан-
довете около нас продължават да кипят?

Сблъскваме се с различни изследвания. Не
просто на обекти, но и на начина, по който им
влияем. Собствените ни очи и случващото се с
тях не само при работа, но и при възникнали проб-
леми. Въздухът и това, с което го запълваме: не,
не смог, а нашата комуникация и нейният дистан-
ционен пренос. Земята и георадарният метод, кой-
то освен чисто научни данни, може да ни даде и
насока към справяне с проблемите на околната

последния куплет на стихотворението на дълго-
годишната преподавателка в ХТМУ доц. Елена
Кашчиева, написано специално за това събитие:
Питам се какво е светлината –
свързана ли е с познанието:

на прозрението – сърцевината,
на живота ни – очарованието.

Нека светлината на знанието осветява бъдещето!
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среда, за които понякога дори не можем да подо-
зираме без него.

Това е и един от основните акценти на тази
Нощ – не просто чистата и суха наука, а нейната
връзка с обществото: ползи, представи и нови въз-
можности. Именно с представата на най-малките
за учените загряваме за тяхната поява. И не слу-
чайно веднага след официалното откриване пред
нас застава заместник-кметът Тодор Чобанов. Не-
говата лекция за археологията и нейните откри-
тия в столицата не е откъсната от нас. Тя се за-
върта в кръг, където се намираме и ние – та нали
точно до нас – в зала 19, където се намираме в
момента, снимащи с мобилни телефони картина-
та на дигитален прожектор, стои древна каменна
гробница.

Далеч по-голямо е пътуването при следваща-
та лекция, но дори то не успява съвсем да ни от-
късне от нашата Земя. Каква друга Земя може да
има ли? Това ни обяснява главният редактор на
сп. „BBC Знание“, астрофизикът д-р Владимир
Божилов. Само думата, която поставих тук пред
името му, е достатъчна да препълни зала 19. За

щастие, титлата не е единственото, което Влади-
мир Божилов притежава. Най-новите открития за
Вселената се разкриват пред нас с невероятно уме-
ние. Как би могъл да разбере това един лаик?
Твърде просто – от най-малките и усмихнати, до
най-възрастните и сериозни, няма човек, който да
не се изкачва по стълбите, обогатен и подготвен
за предстоящото голямо откритие на НАСА. Да-
ли Влади Божилов знаеше нещо (освен всичко ос-
танало) повече от нас и ни зареди с жажда за да-
лечното и непонятно преди още да сме чули, че
пред нас съвсем скоро ще бъде разкрито едно от
най-големите достижения на науката през послед-
ното десетилетие?

Може би ще научим това, ако той се появи от-
ново – като лектор, а със сигурност и като посе-
тител – на следващата Европейска нощ на учени-
те. За него не знам, но нея със сигурност ще я има
и отново ще бъде в последния петък на деветия
месец от годината. Многото любознателни хора
също не са неизвестен фактор – без съмнение те
отново ще са там и отново няма да съжаляват за
това.

ЖИВОТЪТ Е СКУЧЕН, НАУКАТА Е ВЪЛНУВАЩА!

Доц. д-р Иво Драганов,
Нов български университет

За десетата юбилейна европейска „Нощ на уче-
ните“, която се провежда в цяла Европа с подкре-
пата на Европейската комисия, Нов български
университет подготви три значими събития. Цел-
та ни бе да насочим общественото внимание към
ролята на изследователите и науката в нашето
ежедневие, тяхната важна роля за  икономичес-
кото развитие, социалното благополучие и по-на-
татъшната интеграция в общия европейски дом.
Надяваме се да вдъхновим младите българи да по-
емат пътя на научната кариера и да превърнат
страната във водеща научна сила.

В днешното информационно общество значе-
нието на професията на учения е от изключител-
но значение за съвременното развитие на държа-
вата. Много от инициативите в Нощта на учените
са посветени на младите хора – тяхното предста-
вяне като бъдещите таланти на България. Всеки
млад човек, който обича предизвикателствата и
все още не е направил своя професионален из-
бор, можеше да го направи през тази нощ. Карие-
рата в науката, образованието и иновациите е цен-
на възможност за реализация. Тя може да се ока-
же верният житейски път на много млади хора.
От събитията, които организирахме през тази
юбилейна Нощ на учените, искахме всеки да осъз-
нае, че учените са интелигентни, забавни хора с
чувство за хумор, непосредствен начин на общу-

ване и приятни събеседници.
Същевременно  искахме да покажем значени-

ето и влиянието на самата наука в нашия ежедне-
вен забързан живот чрез демонстрации, изложби
и концерт, свързани с последни значими инова-
ционни и технологични разработки в различни
сектори, като енергия, нови материали, качество
на живот.

Водещо събитие бе концертът „Космически
кръговрат“, който се състоя в концертната зала
на Националното музикално училище „Любомир
Пипков“. Главна фигура в този концерт бе проф.
д.н. Симо Лазаров. Той е завършил инженерство,
но после се отдава на електронната музика, за-
вършва в Прага,  специализира във Франция.
Проф. Лазаров в първата част изнесе увлекател-
на и забавна въвеждаща лекция за връзката меж-
ду електронната музика, физиката и математика-
та (това бе темата на концерта). Той я онагледи с
различни музикални творби, като център бе него-
вата романтична, поетична и направо изящна „Пи-
еса за синт-пиано и двама влюбени“, както и пие-
сата „Космически кръговрат“. Втората част бе кул-
минацията. Проф. Симо Лазаров представи за
първи път своя интерпретация със средствата на
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електронната музика с вокални изпълнения, хор,
богата перкусионна част, роял и два синтезатора
на прочутото произведение на Густав Холст „Пла-
нетите“.  С проф. Лазаров  участваха неговите ко-
леги д-р Росица Белчева, д-р Стела Атанасова,
доц.Димитър Василев, Белчо Христов, Розалина
Касабова, Юли Анков, Мартин Андреев, Илиана
П. Саласар, Студентският смесен хор „Фолк-джаз
формация“ при НБУ и деца от НМУ под дириген-
тството на  доц. Георги Петков.

През деня в продължение на 6 часа един рет-
ро-трамвай от 1910 г. пътуваше из централната
част на столицата и возеше пътници безплатно.
Четирима студенти от НБУ раздаваха брошури за
Нощта на учените и обясняваха нейните смисъл
и цели.

Същият ден в НБУ бе открита за трети път фо-
тографска изложба „Светът през погледа на
учените“. Свои творби представиха учените от
Департамент „Телекомуникации“ проф. Антони
Славински, доц. д-р Елисавета Гурова, доц. д-р
Иван Богомилов. Една част от нея бе тематична.
Видният и авторитетен политолог и социален ан-
трополог доц. д-р Васил Гарнизов представи те-
матична линия фотографии от Близкия изток
„Общият език на Йерусалим: Молитвата“. Гл.ас.
д-р Филип Андонов показа заснети по метода
HDR фотоси, съставени от три снимки с различ-
но ISO и обработени със софтуера с отворен код
Luminance HDR. Доц. д-р Ралица Берберова, и.д.
ръководител на Департамент „Природни науки“
в Нов български университет и директор на Ла-

боратория по природни бедствия и рискове, съ-
що представи свои фотоси.

От тази изложба бяха селекционирани 12
фотоса, които да бъдат илюстрации на годишен
календар, издаден специално за юбилея.

Организираният от НБУ конкурс „Светлина-
та в картини и слово“ се превърна в място за об-
мен на знания, умения и нови идеи, технологии
под формата на мултимедийни продукти, колажи,
модели, рисунки, картини, постери, които излъче-
ните от журито 14 финалисти представиха  по из-
ключително атрактивен начин  в зала 19 на „Квад-
рат 500“. В конкурса участваха с проектите си,
свързани със светлината и светлинните техноло-
гии, 58 ученици и студенти, разделени на четири
състезателни групи (6 – 11 години; 12 – 15 години;
16 – 19 години; студенти във висши училища).

За втора поредна година в Европейската нощ
на учените Start It Smart – предприемаческа ор-
ганизация, създадена да разпространява и разви-
ва предприемаческия начин на мислене в подкре-
па стартирането на собствен бизнес от младите
хора, организира успоредно три събития в София,
Пловдив и Бургас. Във Виваком Артхол директо-
рът на регионалния център на Европейския соф-
туерен институт Георги Шарков разказа интерес-
ни истории от първа ръка за изкуствен интелект,
роботика, научни изследвания и иновации. С крат-
ки презентации на иновативни и технологични
стартъпи от предприемаческата екосистема в Бъл-
гария се представиха фирмите: „Melissa Climate“,
„CarLungs“, „Make Bulgaria“, „Dronamics“ и др.

БИС ЗА МАЕСТРО КАМДЖАЛОВ
И ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ НА КНИГАТА

„ХОРА НА НАУКАТА“.
СВЕТЛИНА В ДЕТСКИТЕ ОЧИ  –
ФИЗИЦИ ГОВОРЯТ ЗА СВЕТЛИНА

Д-р Весела Казашка,
доц. д-р Петя Бъркалова,

ПУ „Паисий Хилендарски”,
Милена Илиева,

МУ – Пловдив

Световноизвес-
тният диригент Йор-
дан Камджалов беше
изпратен с бис като
на концерт след сре-

щата си със студенти, преподаватели и почитате-
ли в препълнената аудитория 6 на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“. Разгово-
рът с него тип „открита катедра“ беше един от
акцентите в десетото юбилейно издание на Нощ-
та на учените в Пловдив. В рамките на нощта бе-
ше изчерпан и тиражът на книгата „Хора на нау-
ката. Университетът като убежище на мисълта“,

чиято премиера беше точно преди беседата с Кам-
джалов.

„Въпроси – отговори – пълноценен диалог,
който оставя следи, но не може да се опише. Са-
мо може да се почувства...“ и „Срещата с Йордан
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Камджалов наистина беше изключителна: един
Човек, целунат от Бога!“, коментираха хората след
докосването си до младия диригент, изкушен ед-
новременно от музиката, науката и философията.
Камджалов сподели, че е престъпление, ако не
търсим и не развиваме талантите си, а универси-
тетът е мястото, от което тръгват всички нови,
прогресивни идеи, които движат човешкото раз-
витие напред. „През ХХІ век ние работим не
йерархично, а между отделните хора има създа-
дени мостове и на тях се крепи всеки един успех.
Поставянето на високи цели и постоянство  са ин-
дикаторите  за успех на всеки човек“.

Маестрото се представи  лаконично: „Аз съм
търсач на симетрии. Не представлявам абсолют-
но нищо без моя оркестър, представям се като ти-
пичен пример за колективен успех. Учебниците
по физика и химия са книгите, които нося винаги
с мен. Трябва да си поставяме високи идеали и с
постоянство да ги следваме.“ Това са част от ак-
центите, които маестро Камджалов постави на
срещата разговор.

След тази среща Йордан Камджалов отговори
на въпросите, отправени към учените, интервюи-
рани в книгата „Хора на науката. Университетът
като убежище на мисълта“. И сам пожела на даде
отговорите два пъти – веднъж, развивйки мисъл-
та си,  и втори път – кратко, с по една-две думи.

Началото на събитията в Нощта на учените бе-
ше поставено от ректора на Пловдивския универ-
ситет „Паисий Хилендарки“ проф. д-р Запрян Коз-
луджов, а доц. Петя Бъркалова представи книгата
„Хора на науката“. „С тази книга се опитахме да
разберем как изглеждат хората, които откриват се-
бе си и света чрез знанието. Те са университетски
преподаватели. Актът на преподаване е акт, про-
никнат от цивилизационни послания и приобща-
ване към търсенето на истината. А търсенето на
истината е общочовешка ценност... Всички пред-
ставени в книгата мъже и жени са изпълнени с
благодарност и обич към попрището си и знаят,
че няма по-сложно удоволствие от мисленето. Те
ни убеждават, че човешката мисъл не тъне нито в
блаженства, нито в печал, тя е само едно отворе-
но сетиво за проявленията на Материята и Ду-
ха...“ – пише доц. Бъркалова в предговора на кни-
гата, в която е  разкрито човешкото лице на уче-
ния, кои са учителите на интервюираните  учени,
за какво мечтаят, каква е частта на учения в тях-
ната личност... Интервютата бяха направени от
журналистката Ваня Драганова, също възпитаник
на Пловдивския университет. Критикът Младен
Влашки я определи като „готина и четивна, пос-
тигнала е целта – учените се показват като хора,
но и с определено надреден светоусет“.

Юбилейното десето издание на Нощта на уче-
ните е посветено на Годината на светлината. В
зала „Компас“ на Пловдивския университет доц.

д-р Тодорка Димитрова раздвижи въобръжение-
то на любопитната публика с две презентации:
„Светлината – позната и непозната“ и „Защо и как
виждаме“. Ученици, студенти и техните родите-
ли посетиха лекциите и отнесоха със себе си от-
печатъка на отворения университет.

Координаторите организираха и изложба с лю-
бителски фотографии от Националния фотокон-
курс „Когато има светлина“. Във фотоконкурса се
включиха хора от всички възрасти. 20-те фотог-
рафии, оформящи изложбата, бяха предварител-
но избрани след гласуване в социалната мрежа
Фейсбук (https://www.facebook.com/FizikataOkolo
Nas). Постерите са изложени на открито в запад-
ния двор на университета. Публиката видя  свет-
лината през погледа на фотографите, които са уче-
ници, студенти, преподаватели, лекари, юристи,
мениджъри, мъже и жени на различна възраст. Ге-
ографията на посещенията във Фейсбук е от цял
свят. Фотоконкурсът е достигнал до 17 000 пот-
ребители, които са гласували за своите фаворити.
Страницата на фотоконкурса е посетена 169 000
пъти. Участниците във фотоконкурса ни убеди-
ха, че най-сложното удоволствие е мисленето, че
умът и сърцето „гледат“ заедно!

Традиционна за Европейската нощ на учени-
те е и книгата със стихове на български учени –
поети. В рамките на тазгодишните събития беше
представена книгата „Стъпки 8“, а  д-р Канелия
Божилова рецитира свое стихотворение, посвете-
но на любимия мъж. Проф. Балабанов, един ис-
тински човек на светлината, едновременно физик
и лирик,  цитира само едно изречение, което раз-
тълкува за широката публика с дълбоко съдържа-
ние на време, пространство, живот и неодушевен
предмет:

„Калдъръм, кокиче. Февруари.“
Студенти и преподаватели от Академията за

музикално, танцово и изобразително изкуство
(АМТИИ) дефилираха от Стария град до Римския
стадион и подариха на пловдивчани фолклорния
концерт  „Нека искри светлина“ с шедьоврите на
българския музикален и танцов фолклор. Акаде-
мичният ансамбъл на АМТИИ с ръководител
проф. акад. Милчо Василев представи в нова свет-
лина традиционния фолклор – в крак с времето и
с младежта.

Финалът на Нощта беше озарен от демонстра-
ционното  шоу „Еволюция на светлинните техно-
логии“. След фолклорния концерт на Римския ста-
дион преподаватели и студенти от Физическия фа-
култет на ПУ „Паисий Хилендарски“ демонстри-
раха удивителните лица на светлината. Проф. Тин-
ко  Евтимов, физикът Георги Иванов и  студенти
от факултета представиха пред любопитната пуб-
лика от ученици  и граждани еволюцията на свет-
лината от сътворението на света, през голямата
тъмнина до съвременните светлинни технологии.
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Широката публика се срещна с университетската
картина за света и разбра, че според съвременна-
та физика светлината има корпускулярно-вълнов
характер, едновременно се проявява като поток
от частици (фотони), които могат например да из-
биват електрони (фотоелектричен ефект), а в друг
случай се държат като вълна — наблюдават се яв-
ленията дифракция, интерференция и дисперсия.
Разбрахме също по достъпен начин, че според
квантовата механика фотоните нямат маса, което
следва непосредствено от теорията на относител-
ността. Демонстраторите успяха да задоволят лю-
бопитството на зрителите и, надяваме се, да ги
запалят по тази интересна наука – физиката.

Програмата на Медицинския университет
(МУ) – Пловдив включваше  срещи, разговори,
дискусии, представяне на книги, дебати, изпъл-
нения на фолклорния състав. Чуждестранните
студенти се включиха с изпълнения на госпъл хо-
ра и  индивидуални музикални изпълнители.

Старт на нощта там даде срещата на поколе-
нията под надслов „Мисия  преподавател в МУ–
Пловдив“. На нея беше представен сборникът със
спомени на преподаватели от университета – ед-
но изключително интересно издание с неочаква-
но богатство на факти и събития, дело на поколе-
ния преподаватели в университета. Сборникът
„Посветени на хуманността“ е посветен и на 70-
годишнината на университета.

Централно събитие на Нощта беше дебатът
„Книжката или мишката – традиционен или вир-
туален университет“, който тази година противо-
постави отборите на д-р Петър Димов и д-р Ма-
риян Тополов в спор за предимствата на онлайн
обучението и присъствената форма на обучение
в университетите през ХХІ век.

Финалът на множеството събития в МУ беше
благотворителният кулинарен базар в подкрепа на
новосформирания академичен танцов фолклорен
ансамбъл.

Университетът по хранителни технологии
участва в Нощта с изложба на фирмите на свои
бивши студенти. Фокусът тази година беше ту-
ристическият бранш с иновативни туристически
продукти и услуги, предлагани от 18 фирми, учас-
тнички в изложението. Докторанти от катедра
„Хранене и туризъм“ се включиха в „Пътуваща
академия“ с лекции в шест пловдивски училища.

Юбилейната Нощ на учените беше истински
празник за гражданите на Пловдив, преподавате-
лите и студентите на пловдивските университе-
ти.

За поредна шеста година Регионален музей
Бургас беше домакин на събитията в Нощта на
учените. Научното кафене беше посветено на „Ро-
лята на музеите в неформалното образование –
вдъхновение и мотивация за учени и преподава-
тели“. Експертите на музея представиха експози-
цията „История на образованието в Бургас“, как-
то и своя нов проект – „Културата и изкуството в
помощ на образованието: кросдисциплинарните
лекции – нов метод за професионална ориента-
ция на младите хора“. Проф. д-р Маргарита Тер-
зиева, доктор на педагогическите науки от БУ
„Проф. Асен Златаров“, изнесе лекция на тема:
„Музейната педагогика и българското училище“.
Освен новите познания, посетителите преоткри-
ваха познатото чрез различните гледни точки, 
дори и спорове... Както всеки път организатори-
те се бяха постарали Нощта да бъде не само на-
учна, но и забавна.

НОЩ НА УЧЕНИТЕ В СТАРА ЗАГОРА

Проф. д-р Галя Кожухарова,
Ангел Славчев,
ДИПКУ при Тракийски

университет – Стара Загора

За десета поредна година Тракийският универ-
ситет – Стара Загора чрез Департамента за ин-
формация и повишаване квалификацията на учи-
телите е участник в Европейската нощ на учени-
те.

Основни партньори и съорганизатори на съ-
битията са община Стара Загора и Регионална
библиотека „Захарий Княжески“.

По традиция събитието съвпадна с празнич-
ната, станала традиционна, Нощ на изкуствата в
града на липите. В тази нощ отварят вратите си
Градска художествена галерия, Регионален исто-
рически музей, музей „Неолитни жилища“, Архи-
тектурен комплекс „Музей на религиите“, Къща-

музей „Градски бит XIX в.“, Къща-музей „Гео Ми-
лев“, Оперен театър, Драматичен театър „Гео Ми-
лев“, Държавен куклен театър, Народна астроно-
мическа обсерватория и планетариум „Юрий Га-
гарин“ и др.

В общия афиш на събитията в Стара Загора
Тракийският университет участва с Нощта на уче-
ните наред със споменатите културни обекти. През
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тази година акцент на Нощта беше СВЕТЛИ-
НАТА.

Традиция стана през последните няколко го-
дини Тракийският университет да отваря вратите
си за ученици, преподаватели и общественост
чрез научноизследователските лаборатории. През
тази година врати отвориха лабораториите и му-
зея по анатомия в Медицински факултет (МФ) на
университета.

Две от лабораториите в Катедрата по обща и
клинична патология на МФ взеха участие в отбе-
лязването на Европейската нощ на учените. Уче-
ници основно от професионални гимназии в гра-
да бяха посрещнати от експерт-химика Екатери-
на Георгиева и доц. д-р Юлиан Ананиев и посе-
тиха обучителните лаборатории по патохистоло-
гия и молекулярна патология, където се запозна-
ха с мястото на светлинната, флуоресцентната и
електронната микроскопия в работата на лекаря
учен и патолога. Всички заедно имаха възмож-
ността да разгледат по какъв начин изглеждат под
микроскоп някои от най-честите заболявания при
човека и да дискутират как това може да бъде от
помощ при лечението и създаването на нови ле-
карства.

Малките учени – възпитаници на гимназиите,
свободно разгледаха препаратите и настроиха сво-
ите микроскопи, а с това успяха да се докоснат до
един по-различен свят на науката и светлината в
лабораториите.

Доц. Мирослав Карабалиев заедно с колеги и
студенти беше домакин в Лабораторията по био-
физика и нанотехнологии. Там бяха наблюдавани
физични явления, свързани с изменението на пъ-
тищата на светлинните лъчи, преминаващи през
различни среди и различни по големина проце-
пи.

Основните събития се проведоха в Регионал-
на библиотека „Захарий Княжески“. Началото се
постави  с откриване на фотоизложба „Светли-
ната в полет“ – любителска изложба на учени-
ци и граждани. Акцентът беше върху приложе-
нието на електромагнитните вълни от видимия,
инфрачервения и ултравиолетовия спектър в раз-
лични технологии, подобряващи качеството на
живот на човека.

През тази година бяха обявени три конкурса
за мултимедийни продукти на тема “Светлина-
та е живот“ (2 – 7 кл.);  мултимедийни продук-
ти на тема “Светлината в технологиите“ (8 –
12 кл.) и есе на тема: „Живот без светлина“. В
конкурсите участваха над 100 деца от различни
възрастови групи от Стара Загора, Кърджали, Дря-
ново и Белово. Те имаха възможност да предста-
вят своите презентации и есета, като получиха
много награди, грамоти и сертификати.

Подготвената викторина, проверяваща знани-
ята на аудиторията за развитието на познанието

на човечеството за светлината, предизвика инте-
рес не само у учениците, но и у останалите при-
състващи в залата.

Интерес за участници от различни възрастови
групи предизвикаха ателието „Да създадем цве-
тове“ и „Работилница за съзвездия“.

Ателието „Да създадем цветове“ се проведе
под ръководството на доц. д-р Ани Златева и сту-
денти от Педагогическия факултет при Тракий-
ския университет. Предварително студентите под-
готвиха нагледни материали, свързани със знания
за смесването на цветовете и влиянието на свет-
лината при различните материали във визуални-
те изкуства. Участниците изработиха собствени
творби, прилагайки наученото и получиха различ-
ни награди.

„Работилница за съзвездия“ беше организи-
рана от г-жа Пенка Ганева с участието на учени-
ци от кръжоците, които води. Децата рисуваха и
изработиха собствени рисунки и постери, свър-
зани със съзвездията и планетите от Слънчевата
система.

Научното кафене „От реликтовото излъч-
ване до тъмната материя“ беше с участие на
студенти, учени и граждани, представители на раз-
лични социални групи. Бяха дискутирани съвре-
менните схващания за възникването, строежа и раз-
витието на Вселената. Интерес предизвика и раз-
глеждането на светлинни и гравитационни ефекти,
предсказани от Общата теория на относителнос-
тта, възможността за съществуване на антимате-
рия и  антивселена. Предмет на дискусията беше и
изследването на поведението на елементарните
частици в Адронния колайдер на ЦЕРН.

Специално място беше отделено на Европей-
ските проекти, в които участват различните струк-
турни звена на Тракийския университет. Доц. д-р
Дарина Заимова представи водещите проекти на
университета, както и мрежата EUROAXESS.

На специален плазмен екран от началото до
края на събитието се представяха предварително
разработените филми за десетгодишнината на
Нощта в България и за десетгодишното участие
на Тракийския университет – ДИПКУ в между-
народната Нощ на учените.

Нощта завърши  с Веселие под звездите с учас-
тия на студенти от художествени формации на
Тракийския университет, поетични четения, ак-
тьорски етюди и изпълнения на ученици от
НУМСИ „Христина Морфова“, Стара Загора.

Нощта стана възможна благодарение на ек-
спертната организация на екипа от Департамен-
та за информация и повишаване квалификацията
на учителите при Тракийски университет, Стара
Загора и основно на проф. д-р Галя Кожухарова,
доц. д-р Димитрина Брънекова, Маргарита Сла-
вова, Ангел Славчев, Виолета Георгиева и коле-
гията на ДИПКУ при Тракийския университет.
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ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2015
В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Чл.-кор. Христо Белоев –
ректор,

проф. д-р Юлиана Попова –
заместник-ректор,
РУ „Ангел Кънчев”

На 25 септември 2015 г. в редица градове в Бъл-
гария, сред които и Русе, се състоя десетото изда-
ние на Европейската нощ на учените – събитие-
то, което отваря вратите на университетите и на-
учните институти за гражданството и популяри-
зира „човешкото“ лице на науката, нейния при-
нос в живота на хората и предизвикателните стра-
ни от живота на учения.

Русенският университет участва в този про-
ект от 2006 г. като част от консорциум, координи-
ран от Нов български университет и включващ
още Пловдивския университет „Паисий Хилен-
дарски“, Медицинския университет – Пловдив,
Тракийския университет – Стара Загора, Меди-
цинския университет – Варна, Британския съвет
в  България, Единния център за иновации към
БАН и други институции

Програмата на тазгодишното издание на Нощ-
та на учените в Русенския университет беше из-
пълнена със събития, посветени на Международ-
ната година на светлината.

Поредицата от инициативи в университета за-
почна с откриването на изложбата „От свещите
до фотоволтаиците“, където бяха подредени пос-
тери за еволюцията на осветителните тела, аван-
гардни разработки на преподаватели и докторан-
ти от Русенския университет и изделия на фирма
за осветителна техника. Ректорът на университе-
та обяви и награди за призьорите в конкурса
„Светлината в картини, образи и слово“ в три
категории – иновативна разработка, поезия и про-
за и художествена фотография

Програмата на следващото събитие – Научно
кафене „Светлината в науката и практиката“,
предизвика сериозен интерес сред академичната
общност на Русенския университет. Въвеждащи-
ят доклад на проф. д.ф.н. Иван Лалов от Физи-
ческия факултет на Софийския университет –
председател на Организационния комитет на
програмата „Оптиката и науката за светлината в
Годината на светлината“, постави началото на съ-
държателна дискусия, в която със свои презента-
ции се включиха преподаватели от Русенския уни-
верситет, Техническия университет – Варна, док-
торанти и специалисти от практиката.

По традиция в програмата на Нощта на учени-
те със следващото събитие –  „Ателие на младите
таланти“, Русенският университет отвори своите
лаборатории за ученици от професионалните гим-
назии в град Русе с открити уроци за приложение-
то на светлината. Във фотоволтаичната лаборато-
рия на университета доц. Ивайло Стоянов посрещ-

на ученици от Професионалната гимназия по елек-
тротехника, а доц. Петко Машков представи по-
тенциала на Лабораторията по физика пред уче-
ници от Математическата гимназия в града.

Програмата на Нощта на учените 2015 в Ру-
сенския университет продължи с второто издание
на Академия на скритите таланти, в която пре-
подаватели от Русенския университет разкриха
неподозирани страни от личността на учения –
талантливи изяви в областта на поезията, проза-
та, художествената фотография, приложното из-
куство, музиката и танца.

Събитието Панаир на идеите в програмата на
Нощта се проведе съвместно с русенския клуб по
предприемачество Start up Factory. В него учени-
ци от русенски гимназии, участници в универси-
тетския клуб по роботика и докторанти предста-
виха свои иновативни разработки, базирани на
приложението на светлината. Заслужен интерес
предизвика изобретението на докторанта Явор
Стефанов – сензорно устройство за незрящи хо-
ра. Разработката получи и широк медиен отзвук.

Кулминация на събитията в Европейската нощ
на учените в Русенския университет беше кон-
цертът „Светлинен калейдоскоп“ в Канев Цен-
тър на университета, организиран за академич-
ната общност, гражданите и гостите на Русе. В
музикалния празник със звездното участие на ру-
сенци от три поколения – Тереза Тодорова, Див-
на Станчева и Валди Тотев – се включиха и сту-
дентски самодейни състави.

Тазгодишното издание на Европейската нощ
на учените в Русенския университет беше уни-
кално по характер, тъй като то постигна и тран-
сграничен ефект. В инициативите се включиха
докторанти и постдокторанти от Румъния, учас-
тващи в проект на Румънската академия на нау-
ките. По този начин в програмата на Нощта бяха
интегрирани на практика целите на Европейска-
та  платформа  за мобилност на  учените
EURAXESS.

За поредна година Русенският университет
превърна събитията от Европейската нощ на уче-
ните в значимо послание към обществеността –
послание за социалната отговорност на учения,
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за неговата роля като двигател на общественото
развитие, както и за светлите и предизвикателни

ПОД ЗНАКА НА СВЕТЛИНАТА ПРЕМИНА Х-ТО
ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ

В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Светещи магически колби, заря в епруветка,
изригващ вулкан и множество загадки, познати и
непознати свойства на светлината представиха
учените от Медицинския университет – Варна по
време на Х-то юбилейно издание на Европейска-
та  нощ на учените, което се състоя на 25
септември 2015 г. в двора на висшето училище. 

Млади изследователи и учени с дългогодишен
опит накараха гостите на събитието – студенти,
ученици и граждани – да се замислят за огромна-
та роля на светлината в нашия живот и нашето
ежедневие, да научат за въздействието £ върху зре-
нието и възприятията ни, да разберат за влияние-
то £ върху нашия мозък и физиологията ни. За
бъдещето на новата наука, оптогенетика, при ко-
ято с помощта на светлината медицината би мог-
ла да се справи с болестта на Паркинсон и дори с
рака, разказа заместник-деканът на Факултета по
медицина проф. Златислав Стоянов. „Ако някога
срещнете такива хора, не ги мислете за луди, въп-
реки че от тях може да чуете думи, като: „телеш-
кото е със син цвят“ или „не харесвам цвета на
този човек“, призова ас. д-р Марин Железов от
Катедрата по анатомия, който представи по най-
забавния и интересен начин един от най-стран-
ните психо-физиологични феномени при 2-4% от
хората на планетата, а и именно синестезията.
Той разказа защо синестетите биха могли да виж-
дат в съзнанието си музиката в цветове или фор-
ми или пък представите им за числата и букви-
те да са оцветени в различни цветове. Заместник-
ректорът по иновации и транслационна медици-
на проф. д-р Христина Групчева представи свет-
лината през погледа на офталмолог с дългогоди-

шен професионален опит и познания.
„Не правете това вкъщи!“ призоваха учените

от Катедрата по химия, които с помощта на ня-
колко колби, епруветки и разноцветни химичес-
ки вещества показаха на най-малките как се пра-
ви „слонска паста“, „заря в бутилка“ и миниатю-
рен вариант на вулкана Везувий. Десетокласни-
ци от варненското СОУ „Димчо Дебелянов“ заед-
но с преподаватели от Катедрата по физика към
МУ – Варна разкриха пред широко отворените
очи на малчуганите цял един свят от лещи, огле-
дала, калейдоскопи, перископи и телескопи.

По време на събитието бяха обявени и имена-
та на победителите от фотоконкурса „Светлината
– извор на здраве и живот“, който Медицинският
университет – Варна организира по повод Евро-
пейската нощ на учените. Своите снимки изпра-
тиха общо 20 участници. 35 бяха снимките, кои-
то се състезаваха за първите три места: І място –
Николай Димитров Димитров – магистър по Ва-
лутен митнически и данъчен контрол от Стопан-
ска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов, 28 год.;
ІІ място – Ани Кирилова Райкова – студентка от
4-и курс, Факултет по фармация в Медицинския
университет – Варна, 23 год.; ІІІ място – Васил
Йорданов Димитров – студент от 3-и курс, Фа-
култет по дентална медицина в Медицинския уни-
верситет – Варна, 22 год.

Учените медици показаха на публиката, че не
само науката може да им бъде хоби, но и музика-
та, танците и поезията. В края на вечерта всички
приковаха поглед в магическите форми на свет-
лината, които сътвори танцьор от формация „Пер-
тито“.
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страни на мисията за посветеност на научна и ака-
демична кариера.




