К О НЦЕРТНА
З А ЛА
пл. „ Ц е н т р а л е н “
19.30 – 21.30 часа

Концерт на „Формация Карандила джуниър“ –
Ангелите на Ангел

Концертът е под надслов „Пламенният дух на петолинието“ и предлага
уникална музика, която няма аналог в западната култура – автентични
цигански мелодии, примесени с елементи от българския и турски фолклор,
от джаза и регето. Изпълнителите са 16 даровити и пламенни ромски
деца от сливенския квартал „Надежда“ на възраст от 8 до 16 години,
свързани с любовта към музиката.
Включването в Нощта на учените на този концерт е солидаризиране на партньорите по проекта
с идеята, че усилията на Ангел Тичалиев, ръководител на оркестъра, заслужават подкрепа и
публичност, за да помогнем на нашето общество да превъзмогне етническите бариери и да
насърчава развитието на даровитите деца като им помага да следват мечтите си.

Скъпи млади колеги, съграждани, бъдещи студенти,

Чувствали ли сте се част от онази общност от хора, които движат
напредъка на света? Откривали ли сте пресечните точки между науката,
нравствеността и естетиката?

Станете част от Европейската нощ на учените на 23 септември 2011!

Пловдивският университет е подготвил привлекателна забавна програма,
представена по традиция в тази Пътна карта на Нощта на учените.
Почувствайте университета като среда, с която можем да се гордеем.
Бъдете там, където ви отведат любопитството, любовта и чувството
за принадлежност!

Материалите са отпечатани по проект
Нощ на учените 2011 – RECSES (Researchers in
Chemistry Supporting Economy and Society),
финансиран по Седма рамкова програма на ЕК
за научни изследвания и технологично развитие

БИОЛОГИЧЕСКИЯТ
Ф А К У ЛТ Е Т
ДОМАКИН НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ
ЗА 2011 Г. В ПЛОВДИВ
17.00 – 18.00 часа
15 аудитория

18.30 – 19.00 часа
15 аудитория

Панаир на знанието за ученици

Да популяризираме идеите и уменията на бъдещите изследователи на
България. Предоставяме публична платформа за изява на бъдещите учени
и изобретатели на България. Те ще имат възможност да представят своите
научни проекти, демонстрации и модели.Предизвикателството е насочено
към ученици със знания и умения в областта на технологиите, природните и
социалните науки.

20.00 – 20.30 часа
15 аудитория

Викторина с томбола

21.00 – 22.00 часа
15 аудитория

Късометражни филми на природозащитна тематика

Всички обичаме игри за паметта и ума.
Знаете ли всичко за биологията, зоологията, екологията ?
Проверете своите знанния с нашата забавна викторина.
На езика на документалното кино казваме: всеки от нас може да защити
природата. Нека всички живеем със съвършенството на Земята.

Ученици, родители и гости могат да посетят лабораториите и залите
за обучение. Колекциите от насекоми, руди и други експонати на Биологическия
факултет са предоставени за разглеждане.
В коридорите на партера е представена фотоизложба от студентското
ежедневие, студентските стажове и практики на студентите от факултета.

ГРАДСКИ СЪБИТИЯ

Беседа на тема „Професионални перспективи на студентите
в Биологическия факултет. Преходът от студенти към
професионалисти“

Каква е връзката между солидната подготовка и перспективите за реализация
на студентите в бързо променящия се свят?
18.30 – 20.00 часа
партер

Панаир на иновациите

18.30 – 19.00 часа

Европейски корнер –

Фирми представят свои продукти, реализирани чрез внедрени иновации.

ЦАР-СИМЕОНОВАТА
ГРАДИНА

представяне на проекти на Пловдивския университет.
Да се поучим от опита на нашите успешни колеги.
Ръководителите на най-успешните проекти за изминалата година споделят
своя опит в публично дефиле. Те споделят и как успешно са се справили с
управлението на идеите, времето, средствата и екипите си.
19.00 – 19.30 часа
15 аудитория

Университетът се среща с бизнеса

19.30 – 20.00 часа
15 аудитория

Дебат на тема „Етични предизвикателства пред модерните
биотехнологии – ГМО, генна терапия, терапевтично клониране“

Среща между студенти, представители на бизнеса и преподаватели.
Кои са хоризонтите на бъдещите съвместни инициативи?

Разговор за развитието и приложението на биоетиката в България, в т. ч.
медицинската етика, етиката в изследователската дейност и етичното третиране на всички живи организми, върху които се правят научни експерименти,
етичното отношение към животните, етиката на биотехнологиите. Какви са
отговорностите на българските професионалисти и как успешно да се прилагат
етическите норми и стандарти в тяхната професия?

ФОНТАНИТЕ

20.00 – 23 .00 часа

Светлинно шоу „Феерия от светлини и цветове“

Шоу на Химическия и Физическия факултети на Пловдивския университет.
Да попием максимално емоция от приказната феерия на светлини, сенки,
цветове и форми, заедно с прохладата на пеещия фонтан.
21.30 – 22.00 часа

Викторина с томбола

Всички обичаме игри за паметта и ума.
Знаете ли всичко за химията и физиката ?
Проверете своите знания с нашата забавна викторина.

