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ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ • 2020

ПЛОВДИВ

Career development & Training 
Association

Career development & Training 
Association



��  Хармоничната двойка „наука и изкуство“ – Филм, разпространяван  
чрез социалните мрежи и медии
Разговор на Ива Неделева с Ааканша Каноджиа за намирането на баланса  
между изследователската страст и дарбата на художник

��  Фотоконкурс „Моето училище“
Организиран чрез Фейсбук

1 септември 2020 г.

3 октомври – 15 ноември 2020 г.

От 15 октомври 2020 г.

АРТКЛАС Център Център по растителна системна 
биология и биотехнология 
(ЦРСББ) – Заседателна зала

�� „Запечатано в картина“ – Изложба на картини на д-р Ааканша Каноджиа 
Разговор на Ива Неделева с Ааканша Каноджиа  
за символната страна на знанието.
Доц. д-р Весела Казашка

За студенти,  
преподаватели, 

изследователи, творци  
и широка публика

АРТКЛАС Център, бул. Васил Левски № 180 А

За студенти, преподаватели, 
изследователи, творци  

и широка публика

Център по растителна системна биология  
и биотехнология (ЦРСББ) – Заседателна зала

За студенти, преподаватели, 
изследователи, творци  

и широка публика

бул. Васил Левски № 180 А

https://www.google.bg/maps/search/%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80,+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2,+%D0%B1%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%E2%84%96+180+%D0%90/@42.1784379,24.7391308,17z/data=!3m1!4b1?hl=en
http://www.google.bg/maps/search/ЦРСББ,+Пловдив,+ул.+„Брезовско+шосе“+№+32/@42.1694716,24.7512645,17z/data=!3m1!4b1?hl=en
https://www.google.bg/maps/search/%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80,+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2,+%D0%B1%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%E2%84%96+180+%D0%90/@42.1784379,24.7391308,17z/data=!3m1!4b1?hl=en
http://www.google.bg/maps/search/ЦРСББ,+Пловдив,+ул.+„Брезовско+шосе“+№+32/@42.1694716,24.7512645,17z/data=!3m1!4b1?hl=en
https://www.facebook.com/art.kazicenter/
https://www.facebook.com/art.kazicenter/
http://plantasyst.eu/images/videos/Ktrio42020bg.mp4


26 ноември 2020 г.

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив,  
Концертна зала на Централна сграда

За студенти, преподаватели, 
изследователи, творци  

и широка публика

��  Официално откриване

��  Представяне на книгата  „Палитра от Пирински  
 и Огражденски носии”

Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, Ректор

��  Университетът на бъдещето – Публична лекция
Доц. д-р Весела Казашка

��   Проекция от миналото към бъдещето в образователните проекти –  
Публична лекция

Доц. д-р Васил Колев

��   „Будителите на 21 век. Учителите като повелители на промяната”
Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак,    
Доц. д-р Петя Бъркалова

15:00 – 15:15 ч.

15:15 – 15:45 ч.

15:45 – 16:15 ч.

16:15 – 17:00 ч.

https://www.google.bg/maps/place/%D0%90%D0%9C%D0%A2%D0%98%D0%98+%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B8+%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+-+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/@42.147575,24.7491443,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14acd1a311184509:0x3b3b447defabcde2!8m2!3d42.147571!4d24.751333?hl=en
https://meet.google.com/yna-jffa-xxt?authuser=0


27 ноември 2020 г.
Център по растителна системна биология  
и биотехнология (ЦРСББ) – Заседателна зала

15:00 – 15:15 ч.

15:15 – 16:15 ч.

16:15 – 17:00 ч.

15:00 – 17:00 ч.

За студенти, преподаватели, 
изследователи, творци  

и широка публика

��  Официално откриване на Европейска нощ на учените ‘2020 
Доц. д-р Цанко Гечев, Директор

��  Кръгла маса: „Наука, която се прави с и за хората”
Представяне на възможностите за кариерно развитие за национални и 
международни изследователи в ЦРСББ.

Доц. д-р Цанко Гечев 

��  Дискусия:  „Европа в  един променящ се свят (климат) – можем ли  
да се поучим от миналото?”

Проф. Майкъл Санди – Почетен професор по геология на околната среда 
на Университета в Дейтън, Охайо, САЩ

��  Европейски ъгъл 
Представяне на проектите на ЦРСББ – RESIST, Planta SYST.

Доц. д-р Васил Колев

АРТКЛАС Център, бул. Васил Левски № 180 А

��  Кръгла маса:  „Изкуството в дигиталната ера.  
Новите кариерни възможности“ 

Проф. д-р Емилия Константинова

За студенти, преподаватели, 
изследователи, творци  

и широка публика

17:30 – 19:00 ч.

http://www.google.bg/maps/search/ЦРСББ,+Пловдив,+ул.+„Брезовско+шосе“+№+32/@42.1694716,24.7512645,17z/data=!3m1!4b1?hl=en
https://meet.google.com/akw-bfki-oru?authuser=0
https://meet.google.com/uri-wdoc-quv?authuser=0
https://www.google.bg/maps/search/%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80,+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2,+%D0%B1%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%E2%84%96+180+%D0%90/@42.1784379,24.7391308,17z/data=!3m1!4b1?hl=en


28 ноември 2020 г.

10.00 -10.30 ч.

10.30-11.30 ч.

12.00-14.00 ч.

14.00-15.00 ч.

За студенти, преподаватели, 
изследователи, творци  

и широка публика

��  Официално откриване 
��  Награждаване на победителите от Фотоконкурс 
„Моето училище“

Доц. д-р Весела Казашка, Доц. д-р Петя Бъркалова

��  Демонстрации на граматически игри  „Партньорства 
за наука – обединяване на учители и учени“

Доц. д-р Петя Бъркалова,  Ива Неделева

��  Онлайн състезание по граматически игри
Доц. д-р Петя Бъркалова,  Ива Неделева

��  „Голямо междучасие“ – парти

��Творческо ателие за деца на възраст от 4 до 8 години.
Доц. д-р Весела Казашка

АРТКЛАС Център, бул. Васил Левски № 180 А

15.00-16.00 ч.

За учители, ученици  
в училища в Пловдив,  

София и Варна

За учители, ученици в училища 
в Пловдив, София и Варна

За деца, родители,  
широка публика

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ ‘2020  се осъществява с финансовата подкрепа на проект   
K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания”, H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, финансиран от Европейския съюз  

по дейностите „Мария Склодовска Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“

За учители, ученици в училища  
в Пловдив, София и Варна

https://www.google.bg/maps/search/%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80,+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2,+%D0%B1%D1%83%D0%BB.+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%E2%84%96+180+%D0%90/@42.1784379,24.7391308,17z/data=!3m1!4b1?hl=en
https://meet.google.com/nnh-psws-xrm?authuser=0

