
Националeн дворец на културата
Панаир на знанието и иновациите

ученически конкурс за технологични разработки и проекти, начало 14:0 0  ч., Зала 4, НДК

Кабинети по любопитство
начало 17:0 0  ч. - на алеята между билетния център и моста на влюбените

А кценти:
    ■  „В уникалния свят на насекомите”, Радослав Вълков, студент по Зоология
  ■  „Корпус за бързо гърмене”, Наско Стаменов, А лександрина Тасева, Вероника Иванова и др., СУ „Св. Климент Охридски”
  ■  Забавна математика за най-малките – M aths Fu n Clu b
  ■  "Всичко ново е добре забравено старо - съвети за съвременно хранене от нашите предци“, Петя Георгиева, диетолог
  ■   Физични опити с участието на публиката, Клавдий Тютюлков, СУ „Св. Климент Охридски”
  ■   и още много други в 4-те шатри на Клуб Млади Таланти!

“Концерт под звездите”
 с 15 мин. въведение от музика на проф. Симо Лазаров с 15 мин. въведение от музика на проф. Симо Лазаров

начало 19:0 0  ч., от страната на билетния център
  ■  19:0 0  ч.: Официално откриване
  ■  19:30  ч.: Концерт на класически оркестър
  ■  20 :15 ч.: Джаз и рок концерт
  ■  21:0 0  ч.: Откъси от мюзикъла M U SIC_A LL
  ■  Музика на проф. Симо Лазаров

БъБългарска академия на науките, Съюз на учените и Съюз на физиците в България 
организират:

Вечер на талантите на учените
БА Н, Централна сграда

  ■  Изложба с картини на акад. Иван  Костов
  ■  Изложба акварел "Портрети на цветя" на проф. дбн Климентина  Демиревска
  ■  Виртуална изложба "Фотопалитра" на доц. д-р Мариана  Кънева

начало 17:0 0  ч., зала 273, ет. 2начало 17:0 0  ч., зала 273, ет. 2
  ■  Научно кафене с проф. дфн Симеон  Съйнов и проф. дфн Венцеслав  Съйнов: „Холографията – иновация в представянето на 
културно-историческото  наследство”, Модератор: проф. дфн Ренна  Дюлгерова

начало 18:0 0  ч., голям салон
  ■  А вторски изпълнения на стихове и музикални изпълнения на учени
  ■  Представяне на стихосб. „Стъпки 6” и две стихосб. от проф. дбн Климентина  Демиревска
  ■  Юбилей: акад. Тодор Николов представя минералога акад. Иван Костов по повод сто години от рождението му
    ■  Жени в науката: акад. Васил Гюзелев представя проф. Василка-Тъпкова-Заимова
  ■  Физическите науки в триъгалника на знанието: доц. д-р Санка Гатева за акад. Емил Джаков
  ■  ... и още

Кафето и алеята пред Галерията за чуждестранно изкуство
  ул. "19 февруари" №  1

Цветовете на енергията
  ■  16:0 0  - 19:0 0  ч. демонстрации за ученици и деца
    ■  19:0 0  - 21:0 0  ч. дискусии с учени и публиката
А кценти:  
  ■  „Обединените цветове на енергията: чиста, ефективна, безопасна, сигурна“ - бъдещето на енергията в България през погледа на учените и 
оценката на обществото
  ■  Дискусия „Новите решения за чист транспорт – програми и реалности“
  ■  Демонстрация на хибридна кола на студенти от Технически университет – София
  ■  Представяне на електромобил ново поколение

ББритански съвет организира:
“Once u pon a tim e… ”

кафенето зад Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
  ■  18:0 0  ч. - “Разбий доцента!” с участието на доц. Любомира Николаева-Гломб (вирусология и микробиология), доц. Валери Голев (астрономия и 
астрофизика) и доц. Милен Богданов (химия)
  ■  19:30  ч. - “Логично, нали? ” - тайните на логическото мислене с Галя Пенчева, победител в Лаборатория за слава Fam eLab 20 13
  ■  21:0 0  ч. - “Музиката в главите ни” - шоу на Виктория Илиева, с помощта на Павлина Цветанова и Мартин Паскулов

Начало 18:30  ч., зала “Палавееви”, БНачало 18:30  ч., зала “Палавееви”, Британски съвет
  ■  “Наука и PR” - Христо Колев, победител на Лаборатория за слава Fam eLab 20 10  и визуален артист

Нов български университет организира:
начало, 11:0 0  ч., НБУ, ул. Монтевидео 21

  ■  Ден на открити врати 
  ■  Филмов маратон “Професорите снимат”
  ■  Фотографска изложба - “Светът през погледа на учените”
    ■  Изложба на минерали и на съвременни храни

Къде?  Кога?  Какво?

Събитията на "Европейската нощ на учените" се реализират в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата - 20 19 г.

Нощ на учените 20 13 се организира с финансовото съдействие на Европейската комисия в рамките на проект K -TRIO  по подпрограма „Хора” 
на 7 Рамкова програма за наука и технологично развитие


